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Калин Янакиев, професор, дфн, преподавател във Философския факул-
тет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество 
за изследвания на средновековната философия (SIEPM). Автор на книги-
те: Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията; 
Религиозно-философски размишления; Философски опити върху самотата и 
надеждата; Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие; Богът 
на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието; Три 
екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението; 
Метафизика и християнство; Светът на Средновековието. Генезис, исто-
рия, общест во; Res vitae, res publicae. Философски и философско-политиче-
ски етюди от християнска перспектива; Европа. Паметта. Църквата. По-
литико-исторически духовни записки; Христовата жертва, Евхаристията 
и Църквата. Студии върху библейските основания; Историята и нейните 
„апокалипсиси”. Предизвикателството на вечния ад. Философия на послед-
ните неща; Бог е с нас. Християнски слова и размисли; Политико-истори-
чески полемики. Европа, Русия, България, съвременността; Метафизика на 
личността. Християнски перспективи. От 2015 г. е иподякон (чтец) на БПЦ.

Калин Янакиев

„СИМФОНЄЯТА” НА ДНЕШНОТО 
РУСКО ПРАВОСЛАВИЕ С 
ДНЕШНИЯ РУСКИ ФАШИЗЪМ
Вече цяла година чудовищната война на Путинова Русия в Украйна ранява на-
шите съвести. Ранява съвестите на всички. Както на онези, които не крият 
потресението си от престъпленията, които все по-откровеният руски фа-
шизъм извършва на територията на нападнатата страна, така обаче и на 
онези, които през изминалата година много красноречиво за външния поглед 
потънаха в мълчание по травматичната тема. Някои отлетяха в „емпирея” 
на абстрактните размисли, други изведнъж с неочаквана гнусливост се алие-
нираха от „нарастващото безумие на този свят въобще”. Всъщност, казвам 
аз, и тяхната съвест бе ранена от руското падение, но понеже нито можеха 
да го оправдаят, нито се решаваха да го осъдят, просто побягнаха от гласа на 
съвестта си. Самото им смълчаване се превърна в ярко свидетелство за ма-
лодушното им бягство от този глас. Войната на Путин рани дори съвестта 
на онези, които с все по-нарастващи децибели започнаха да крещят в нейна 
защита – да ругаят „Запада”, „Зеленски”… Нарастващата сила в крясъците 
им също се разобличи обаче като все по-непосилното им усилие да надвикат 
онова, което съвестта им свидетелства – което свидетелства на всички – и 
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на искащите, и на неискащите да слушат гласа ѝ. Защото гласът на съвест-
та не се съобразява с желанието или нежеланието да го чуваш.

Има обаче нещо в продължаващата вече цяла година война на Русия, което 
особено ранява съвестта на християните и даже на собствено православ-
ните християни. Защото не можем да не си дадем сметка за чудовищната 
„симфония”, в която от самото избухване на войната (а в нейния ход и все 
по-дълбоко) влезе руското православие с руския… фашизъм. Аз бих казал 
дори, че ние сме свидетели днес на исторически прецедент. Защото всъщ-
ност ще трябва да съобразим, че нито веднъж от началото на ХХ век – века 
на тоталитаризмите – християнско изповедание не е влизало в такава тясна 
симбиоза с тоталитарен, фашистки режим, в каквато – не може да се отре-
че – се намира днес руското православие с руския (Путинов) фашизъм. Хитле-
ровият нацизъм, нека си припомним, си съчиняваше някакво митическо – „ваг-
нерианско” – „нордическо” езичество и бе по-скоро студено безразличен към 
традиционния германски протестантизъм (отвръщащ му, общо взето, със 
същото). Фашизмът на Мусолини недолюбваше римското папство в Италия, 
а колкото и да им се искаше на Франко и Салазар, а и на някои от латино-аме-
риканските диктатори през втората половина на ХХ в. да се представят 
за защитници на Католическата църква от атеистичното „левичарство”, 
тази последната запазваше най-малкото предпазлива дистанцираност от 
техните „консервативни” режими.

Сравнете всичко това обаче с онова, което виждаме в Русия днес. Престъпна-
та война на Путин от самото ѝ начало бива многогласно стилизирана, вклю-
чително от висши духовници на Руската православна църква, като „свещена 
война”. Полунасилствено мобилизираните за „пушечно месо” в Украйна русна-
ци биват – виждаме го на многобройни кадри – повеждани натам от расоносни 
„батюшки”, патетично издигнали над тях православни кръстове. Освен да 
стрелят по нападнатите, руските пълчища съвсем откровено – това също 
можем да видим – биват „обучавани” от „армейски свещеници” да казват мо-
литви, зареждайки патрондашите си, та да могат по-резултатно да уби-
ват.1 Потеглящите към Украйна танкове почти задължително биват ръсе-
ни с китки светена вода.2 Тъй наречената „мисия на Русия”, която, твърдят, 
тя е тръгнала да реализира в Украйна (но след това и все пò на запад), стара-
телно се мистифицира като поход срещу „цивилизацията на антихриста”3. 
Обратно: Путиновият тоталитарен режим все по-настойчиво се стилизира 
като крепост, устояваща на… „сатаната”, атакуващ я от Запад, а въпрос-
ният „сатана” става все по-всемирен. „Антихристов” е и „Западът”, и „ли-
бералната демокрация”, и „правата на човека”, и всичко в съвременния свят 
изобщо, докато Русия – според тържествените декларации на нейния пара-

1  https://youtu.be/egEnp4G5LiE
2  http://eparhia-amur.ru/data/2012/09/10/1234570337/PICT0018.JPG.640x800x0.jpg
http://eparhia-amur.ru/data/2012/09/10/1234570343/PICT0031.JPG
https://rosinform.press/wp-content/uploads/2021/05/8f1d6e07f515c5fe99d596295c3e8c100cdb12ee8cffde2dd
9a472670106-696x392.jpg
3  https://vk.com/duginag?w=wall18631635_12011
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ноидно-фашистки „Изборски клуб” е спасителният „Ноев ковчег”, в който 
ще бъде прибран, за да оцелее от „потопа” на целокупната модерна цивилиза-
ция, православният „народ”, където и да живее днес по земята.4 Чуйте обаче 
как си представя този спасителен „Ноев ковчег”, т.е. длъжната да устои в 
глобалния сблъсък Русия, все по-истерично маниакалният Александър Дугин. 
Тя – заявява ни той – „трябва просто отведнъж да премине от Модерна към 
Традицията... Градовете ще бъдат незабавно разселени, на земята ни ще се 
заселят здрави православни семейства с много дечица. Разводите – да не 
говорим за абортите – ще бъдат забранени. Няма да ги има. Не може и толко-
ва… За блудство – клада. За кражба – бесилка. За хула срещу Царя – вечна ка-
торга. И само нежният ромон на знаменните разпеви ще се чува над Светата 
Русь. Без край. „Всемирна Слава...” Черните стрели на монашеските шествия. 
Дружини и семейства, полкове и селца. И Цар! За да бъде всичко радостно 
и покойно (курс. мой – К. Я.)”5. Православно-църковният „колорит” на възро-
дената в сблъсъка си с „Модерна” Русия тук е очевиден. И той е дори сред-
новековно-православен („монашески шествия”, наказателни „клади”, „Цар”). 
Прочее нека припомня, че цитираният вожд на радикалното неоевразийство 
в днешна Русия се самоопределя като „старообрядец”. 

Да чуем по-нататък патетичната реч на руския актьор Дмитрий Певцов на 
форум под лозунга „Священная война. Преображение России”. Да видим оба-
че преди това с какви фигури е изпълнена залата, в която той я произнася – 
военни униформи и… раса, митрополитски бели була и пагони. И сега да се 
вслушаме в онова, на което ръкопляскат тези пагони и бели була (сред тях са 
Ставрополският митроп. Кирил и шефът на медийния канал „Царьград” К. Ма-
лофеев): „Да, у нас – казва актьорът – има проблем с Конституцията. Макар 
тя сега да се промени, но Конституцията е написана в 93-та година от наши-
те врагове. Така се случи. Досега там във втори член се говори, че висша цен-
ност за човека – това са правата и свободите. А аз смятам, че висша ценност 
за нас, за руснаците, това са „вяра, семейство и отечество”. И актьорът 
завършва: „Идва време, виждам как от руската земя се въздига свой цар и в 
света няма да има сили, които да надвият тази сила (поглед в небесата). С 
нами Бог и значи с нами мир, мир след нашата победа. Амин (курс. мой – К. Я.)”6.

Да, днешният руски фашизъм буквално е пронизан от „православна” мистика. 
За около десетилетие кръговете около Путин – „неоевразийците” на Дугин, 
адептите на простиращия се далеч отвъд границите на Русия „Русский мир” 
(един от първите сред които е самият „патриарх Московский и всея Руси” Ки-
рил), „световно-конспираторите” от споменатия „Изборски клуб”, идейните 
диверсанти от медийния холдинг „Царьград” и от „Катехон” – създадоха цяла 
всеобхватна идеология именно на православна основа, изработиха едно – на-
право казано, отровно православие: фобийно, враждебно настроено към све-

4  https://izborsk-club.ru/18825?fbclid=IwAR2j1IXhBs26VEfZK_ngtC1zfh1SkSaBCzfn3ROyYoyOT-CMOCGm-ut_Oh4 
5  https://vk.com/wall-2789767_41641
6  https://vestikavkaza.ru/news/v-stavropole-otkryvaetsa-forum-vsemirnogo-russkogo-narodnogo-sobora.html%C2%A0 
https://www.youtube.com/watch?v=Ireqt-HVSMM&t=498s&ab_channel=tvsoyuz 
https://t.me/russianexta_re/12464 
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та изобщо и стилизиращо Русия като обсадена от „разчовечаващи либера-
ли”, „джендъри”, „трансхуманисти”, т.е. от общности, отчетливо осмисляни 
като нейни религиозни врагове. Да, Русия днес е последната „християнска 
крепост”, чиито оръжия, ядрени арсенали, ракети и (ирански) дронове са сле-
дователно „оръжията на Бога”, с които тя не напада, а… се защитава. 

И ето: в това отровно православие кремълското джудже все по-често се 
мистифицира от своите идеолози и клакьори като средновековен цар-самодър-
жец (цитирах вече Дугин и Певцов) и дори като „архистратиг”. За запознатите 
с библейската лексика този титул е относим в нея единствено към върховния 
Архангел – Архангел Михаил. С други думи, само една крачка дели превръщането 
на „архистратига” от Кремъл в предводителя на всички ангели и архангели и 
значи във… вместо-Христоса, идващ да спаси Спасителя Христос. 

Да, отровното православие, което изработи за себе си Путиновата идеоло-
гическа машина, е пронизано от апокалиптичен катастрофизъм. То е гротес-
кова симбиоза между етно-расов месианизъм и глобален (защото стилизира 
Църквата като Русия и Русия като Църквата) религиозен катастрофизъм. 
Ако Русия изгуби „Свещената война”, внушават ни Дугиновци и Прохановци, 
ще победи не Украйна, не даже Западът, а човеко- и светоунищожителят. Ако 
краят на войната бъде катастрофален за Русия, той ще е (с това) и… край 
на света.

Нека си дадем сметка обаче, че всичко това не просто не среща никакъв от-
пор от страна на собствено Руската православна църква, но тя се оказва и 
основният идеен ресурс, от който черпи своите топоси този нов фашизъм 
на ХХІ в. Съвременното руско православие следователно се превръща пред 
очите ни в джихадистко изповедание на християнството. Само че, за раз-
лика от ислямския джихадизъм, то се ръководи не от единични радикални 
харизматици, а от предстоятеля на Руската православна църква и от ней-
ната (свещена) йерархия. Чуйте какво заявява патриархът ѝ Кирил Гундяев 
(на 25.09.2022 г.). Като сравнява богохулно отдаването в жертва от Бога 
Отца на Бога Син, той казва за умиращите на бойното поле в Украйна така: 
„Църквата осъзнава, че ако някой, воден от чувството си за дълг, от необ-
ходимостта да изпълни клетвата, остава верен на призванието си и умира 
при изпълнение на своя воински дълг, то той несъмнено извършва действие, 
равносилно на (Божествената – б.м.) саможертва. Той жертва себе си за дру-
гите. И затова вярваме, че тази жертва измива всички грехове, които този 
човек е направил (курс. мой – К. Я.).”7 А малко по-рано, обръщайки се към войни-
ците, потеглящи към Украйна, патриархът ги призовава: „Вървете смело да 
изпълните военния си дълг и помнете, че ако дадете живота си за Родината, 
за своите приятели, както се казва в Свещеното писание, тогава ще бъдете 
заедно с Бога в Неговото Царство, в Неговата слава, в Неговия вечен жи-
вот (курс. мой – К. Я.)”8. 
7  „Православният шахидизъм” и неоезическото богословие на войната на Московския патриарх Кирил – 
Фактор (faktor.bg).
8  Пак там.
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Твърдейки, че днешната Руска православна църква се е превърнала в основ-
ния идеен ресурс за Путиновия фашизъм, ще припомня тук също, че още през 
2005–2007 г. създаденият именно по инициатива на патр. Кирил Гундяев „Све-
товен руски народен събор” изработи т.нар. „Руска доктрина”, в която се 
съдържа… „Символ на вярата в Русия”, където е „изповядано”, че „Русия за 
своя народ е духовен символ от същата величина като Бог, Църква, вяра”, 
а „Съгласието с вярата в Русия прави всички хора, които в определен смисъл 
вярват – вярващи в Русия (курс. мой – К. Я.)”.9 Съдържа се (още тогава – през 
2005–2007 г.) и богохулното изречение (лъжливо приписвано на руски светец), 
че „както не можете да разделите Светата Троица: Отец и Син и Светия 
Дух – това е един Бог – така не могат да бъдат разделени Русия, Украйна и Бе-
ларус – те заедно са Святая Русь”10.

Та ето: това израснало пред очите ни през последните десетина години джи-
хадистко изповедание на християнството в началото на своето формиране 
стилизира света като престъпно-секуларен, след това – в последните годи-
ни – като войнстващо-секуларен, накрай – след началото на войната – като 
войнстващо-антиправославен (доколкото отъждестви Православието с 
Русия, Русия с нейния диктатор, а него пък – със съхранителя на Православие-
то) и с това направи тъкмо руското православие онова, на което е обявена 
глобална война и поради това го превърна в изповедание, мобилизирало се за 
защитен „джихад”. Ние – обясняват ни идеолозите му – не просто обявяваме 
„свещена война” на „секуларния свят”, но сме решени да се позиционираме в 
тази „свещена война” срещу всичко онова, което този „безбожен свят” се 
опита да ни наложи в последните векове на Новото време – т.е. демокраци-
ята, човешките права, суверенните държави и т.н. Ние ще се върнем „защит-
но” в абсолютната („осветена”) монархия, в персийската диктатура (която 
и е „православната държавност”), в империята. Нека чуем: още веднъж Ал. Ду-
гин: „… с един замах, просто отведнъж трябва да се премине от Модерна към 
Традицията… Дружини и семейства, полкове и селца. И Цар! За да бъде всичко 
радостно и покойно”.

Полкове, да – „полкове и селца”, защото през изтеклата година в руските цър-
ковни среди израсна буквално цяло едно (обширно) богословие на войната, 
превърна се в най-актуалното богословие за руското православие въобще. 
Така телевизионният канал с показателното име „Спас” излъчва цяла обра-
зователно-теоретична поредица със заглавие „Войната и Библията”, воде-
на от одиозен руски „батюшка”, тълкуващ старателно и нашироко спорния 
сръбски богослов Николай Велимирович и проповядващ (с каска) на бойното 
поле в Украйна.11 Ако си направим труда да го чуем, ще видим, че за него от 
Новия завет, от Иисус Христос не е останало нищо – само едно войнстващо 
старозаветничество, Иисус Навин, мистически експанзионизъм и „благосло-
вено” изтребление на „иноверните”. 
9  Пак там.
10  Пак там.
11  https://youtu.be/79FGa7ZOT00
https://youtu.be/f95385YFuMA?t=37 
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И ето: аз се питам с нарастваща тревога – когато един ден този днешен рус-
ки фашизъм катастрофира и неговите „фюрери” бъдат поставени на под-
съдимата скамейка на новия Нюрнбергски процес, дали на нея няма да бъде 
поставена и неговата идеология, която ще се окаже тогава не маниащината 
на Дугин, на „изборците” и на „патриарх Московский и всея Руси” Кирил, а… 
Православието като цяло? Дали подсъдимите „политофицери” на този нов 
нацизъм няма да се окажат в раса и бели була? Защото те, те са май наисти-
на неговите „политофицери”. Дали светът няма да си каже: ето какво роди 
това изповедание, за което ни казваха, че е „автентичната и най-дълбока 
душа на Русия”; това изповедание, на което, заявяваха ни, „най-истинският 
изразител е Русия”? Но значи то трябва да бъде осъдено и изкоренено така, 
както през ХХ в. расизмът, антисемитизмът, езическият великогерманизъм 
на Хитлеровия Райх.

Да, ето от това е особено наранена моята лична православна съвест. И като 
православен аз съм силно обезпокоен от пасивността на по-голямата част 
от православния свят извън Русия. Не, не е достатъчно (вече) да „скърбим 
за тази братоубийствена война”, не е достатъчно да отправяме молитви 
„към всеподателя Бога да вразуми враждуващите в този кървав конфликт”. 
Не е достатъчно да четем на агресора укорни декларации на международни 
църковни форуми. Нужно е – дошло е, мисля, време – да бъде осъдено и все-
православно, църковно осъдено онова, което се говори и върши в Руската 
православна църква днес. Да се осъди като ерес не само мистико-империал-
ната идеология на „Русский мир”, но и катастрофично-милитаристичният 
апокалиптизъм на днешното руско православие. Да бъде осъдена незабеляза-
но израсналата в наши дни и за първи път не догматическа, а светогледна 
ерес на християнския джихадизъм, проповядваща, ако се вгледаме в по-голяма 
дълбочина – следните съвършено чужди на вярата и спасението еретически 
положения:

1. Че един народ и една държава безусловно – каквито и да са деянията им – са 
„Христовият народ” и „Христовата държава” (и този народ и тази държава 
е Русия).

2. Че целият останал свят е „достояние на сатаната” и значи всички негови 
действия спрямо „Христовия народ и държава” (Русия), каквито и основания 
да посочват за себе си, са „сатанински атаки”, спрямо които всеки отговор е 
„свещено” оправдан.

3. Че доколкото целият свят извън Русия е „сатанински”, то неговото би-
тие – дори просто битието му – няма оправдание, ако кара „Христовия народ 
и държава” да капитулират, но следва да бъде безжалостно унищожено. 

4. Че абсолютната монархия (или друга специфична форма на самодържавие) е 
единствено Богоблагословената форма на държавно устройство.

5. Че доколкото силата на целия днешен свят е, собствено, сила на „усилилия 
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се” до краен предел сатана, то единствената държава (империя) на Спасите-
ля (Русия) трябва вече не да търси спасение от Спасителя, но… да започне да 
спасява Него Самия.

И накрай:

6. (И все още непроизнесено.) Че главата на „правителстващия синклит” на 
единствената православна държава (Русия), който още днес е произведен в 
„архистратиг” на Спасителевото воинство, с това самото е и Спасител на 
Спасителя Христос. Което значи, че е и над Христос.

Твърдя, че практически всички тези положения вече могат да се чуят, про-
изнасяни пряко или непряко от жреците на очертаната светогледна ерес, 
израснала в недрата на нашето изповедание там, в Русия, и значи следва ул-
тимативно да бъдат съборно осъдени от него, за да не бъде то утре, след 
края на престъпниците, поставено на подсъдимата скамейка заедно с прес-
тъпниците. А истински православните люде да бъдат наредени заедно с тях, 
защото са останали с тях в (малодушно) общение. 
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Архим. Кирил Ховорун

ДОСТОЕН ЛИ Е ЗА ОСЪЖДАНЕ 
„РУСКИЯТ СВЯТ”?
Презентация на специалната сесия на Международното 
православно богословско сдружение (IOTA)

Волос, 12 януари 2023 г.

Схващането за „Руския свят” е също тъй флуидно, както и идеологическите 
предпочитания на онези, които го промотират. То съществува още отпре-
ди изковаването на фразата „Руски свят” и представлява своеобразно циви-
лизационно съзнание за изключителност, пропило се в руското политическо 
мислене и руската култура като цяло поне от ранната модерност насам. То-
гава идеята за Москва като „трети Рим” се фокусира върху една предвзета 
специална историческа мисия на Московската държава, която в крайна смет-
ка прераства в империя. През периода на Романовата империя руското ци-
вилизационно съзнание за изключителност заема формата на империализъм. 
Този период се отличава с вътрешен колониализъм, който се разпростира 
най-вече над Сибир и други азиатски региони. Украйна също става предмет на 
интензивни колонизаторски опити от страна на Русия. През XVIII и XIX век по 

Архимандрит Кирил (Ховорун) е преподавател в Академията „Свети Игна-
тий” и в Богословската академия в Стокхолм, Швеция. Научен сътрудник на 
Колумбийския университет в САЩ. Завършил е богословие в Киевската духов-
на академия и в Атинския университет, защитава докторска дисертация по 
философия в Дърам, Великобритания. През 2007 г. приема монашеско постри-
жение. От 2008 до 2009 г. е председател на Отдела за външноцърковни отно-
шения на Украинската православна църква – Московска патриаршия, а в пе-
риода 2009–2012 г. е заместник-председател на Комитета по образование на 
Руската православна църква. Автор на монографията Воля, действие и свобо-
да. Христологичните спорове през VII век. (Will, Action and Freedom. Christological 
Controversies in the Seventh Century. Leiden-Boston: Brill, 2008), както и на множес-
тво статии и изследвания в областта на богословието. 
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отношение на Украйна могат да се забележат такива стандартни политики 
на колонизация като потискане на местния език и култура. Подобни колони-
заторски опити продължават и след края на Руската империя, по време на 
съветския период. Макар да отричаше имперското наследство на Романови-
те, Съветският съюз по същество продължи техните имперски традиции 
на експанзионизъм и колониализъм. Изкуствено предизвиканият глад в нача-
лото на 30-те години на ХХ в., Голодоморът, беляза кулминацията на тези по-
литики.

След колапса на Съветския съюз руското цивилизационно съзнание за изклю-
чителност доби нов вид. Беше изковано ново наименование, за да бъде описан 
той – „Руски свят”. В развитието му през постсъветския период могат да 
бъдат учленени четири основни етапа. 

Най ранният етап може да се проследи назад до 90-те години на ХХ век. Тогава 
в публичния дискурс фразата „Руски свят” беше въведена от т.нар. „методо-
лози”. Те схващаха Руския свят като част от световното многообразие. Този 
свят беше разглеждан като допринасящ за глобалното човечество, давайки 
най-доброто от себе си и най-вече своята креативност. В този начален етап 
Руският свят беше приеман не като по-добър от другите светове, а като 
равен на тях. С други думи, на него се гледаше универсалистки и включващо, 
а не партикуларистки или от гледна точка на изключването. Беше замислен 
като инструмент за либерализация и демократизация на Русия. На този етап 
идеята за Руския свят беше елитистка и не беше насочена към масите.

Вторият етап от еволюцията на доктрината за Руския свят беше белязан 
от един значителен поврат. От равноправен партньор, допринасящ за гло-
балната цивилизация, Руският свят започна да бъде разглеждан като отдел-
на и в много отношения супериорна цивилизация. Той престана да се схваща 
като подобен на Запада, а начена да се представя като уникално руски. На 
този етап схващането за Руския свят се съедини с дългата руска традиция 
на цивилизационна изключителност.

Тогава именно Кремъл се заинтересува от понятието за „Руския свят” и то 
се обсъждаше от различни официални и полуофициални тинк-танкове. То 
остана обаче елитистко и се превърна в своеобразна интелектуална игра. 
По-голямата част от руското население нито можеше да го схване, нито да 
се идентифицира с него.

На третия етап се включи Руската църква и форсира еволюцията на доктри-
ната за Руския свят. Това се случи през последните години от патриарше-
стването на Алексий ІІ (†2009). Същинският му демиург беше митрополит Ки-
рил Смоленски и Калининградски. След като стана патриарх през 2010 г., той 
изцяло се въоръжи с тази доктрина и стана неин пръв посланик и говорител.

Благодарение на Църквата Руският свят доби метафизичен, есхатологичен 
и месиански тласък. Беше представян като съсъд на т.нар. традиционни 
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ценности, както и като крепост на антилиберализма и антиглобализма. На 
този етап от еволюцията си доктрината за Руския свят постигна по-голяма 
популярност сред обикновените руснаци. Превърна се в меката власт на Ру-
сия. Тази власт обаче постепенно се втвърди, когато режимът в Русия стана 
по-авторитарен. Подобна трансформация на доктрината беше катализира-
на от събитията, свързани с Революцията на честта в Украйна през зимата 
на 2013–2014 г. Кремъл видя в тази революция екзистенциална заплаха за ин-
тегритета на Руския свят, от който – според собственото му убеждение – 
Украйна е неделима част.

За да се неутрализира тази въобразена заплаха, през февруари 2014 г. Русия 
поведе в Украйна война, която продължава и до днес. Крим беше анексиран, а 
Донбас окупиран от руски части, които подкрепиха самопровъзгласилите се 
„републики” на Донецк и Луганск. Руската световна доктрина стана основен 
източник за наративите, оправдаващи войната и вдъхновяващи хората да 
воюват за нейната кауза. Руската военна инвазия беше спряна от украин-
ската съпротива и международната намеса с помощта на т.нар. Мински спо-
разумения. В Украйна руската агресия започна да се свързва с доктрината за 
Руския свят. Украинското общество и държава започна да гледа със съмнение 
на много от представителите на руската мека сила в Украйна, включително 
Украинската православна църква към Московската патриаршия (УПЦ-МП). За 
да съхранят тези сили, официалните руски говорители престанаха да споме-
нават Руски свят. Това обаче не означава, че са изоставили тази доктрина – 
тя остана в умовете им. Независимо от това след 2014 г. имаше една пауза, 
в която Руският свят не беше споменаван официално. Той се появи отново 
в официалната риторика на Московската патриаршия след ескалацията на 
руското насилие срещу Украйна през февруари 2022 г.

Пълномащабната руска инвазия беше заклеймена от международната общ-
ност. В няколко декларации беше адресиран и метафизическият компо-
нент в оправданието на инвазията. Една от тях – „Декларация против 
идеологията на „Руския свят” (Руский мир)” (https://publicorthodoxy.org/
bg/2022/03/13/10845/) – беше публикувана на 13 март 2022 г. и подписана от 
близо 1500 богослови от цял свят. Тази декларация доби голяма известност и 
беше цитирана от много медии. 

Тя успя също така да провокира различни критични отговори, включително 
и от Руската православна църква. Патриарх Кирил лично направи изявление в 
подкрепа на Руския свят. Той публично го нарече „авангард на християнската 
цивилизация”.

Това завръщане на риториката в поддръжка на Руския свят бележи четвър-
тия етап от еволюцията на доктрината. Той представлява най-агресивна-
та и изключваща форма на тази доктрина до този момент. За разлика дори 
от третия си етап, който признава съществуването на някои права на укра-
инския народ и неговата култура, четвъртият етап изцяло отхвърля всяко 
подобно право. Сега Украйна е само една антируска фантазия, която заслу-



2023 / брой 1 (178)

15

жава единствено да бъде елиминирана. Мога да сравня третия и четвъртия 
етап на Руския свят от личен опит. По време на третия етап патриарх Ки-
рил ме помоли да го обучавам на украински език. Очевидно искаше да обясня-
ва на украинците Руския свят на собствения им език. Съмнявам се, че сега би 
признал украинския език за достоен за съхраняване.

Споменатата „Декларация против идеологията на „Руския свят” (Руский 
мир)” разпознава в Руския свят ерес. По тази причина друга една критика към 
декларацията се фокусира върху това твърдение: дали не е прекалено Рус-
кият мир да бъде наричан ерес? Нека накратко да отговоря на този въпрос.

Струва ми се, че ако под ерес имаме предвид триадологичните или христо-
логичните грешки от периода между ІV и VІІ в., „Руският свят” със сигурност 
не може да бъде категоризиран като ерес. Само че, ако се върнем назад към 
времената на Ириней Лионски, когато християнството се е сблъсквало с 
враждебния езически гръко-римски свят, можем да очертаем и някои паралели 
с тази доктрина. И двата свята всъщност са дуалистични, насилнически 
и се крепят на смесването на религия и политика. Тези характеристики са 
въплътени в религиозните тенденции и движения, които св. Ириней и не-
говите съвременни съмишленици са идентифицирали като ереси. По същия 
начин, струва ми се, можем да подходим към доктрината за Руския свят. Тя 
е дуалистична, защото, подобно на древните дуалистични учения – като 
манихейството и монтанизма – въпросната доктрина вижда света като 
онтологически поляризиран между „безбожния Запад” и „Светата Рус”. Тя е и 
насилническа до степен, че разпалва широкомащабно кръвопролитие – та-
кова наблюдаваме с ужас в Украйна. И накрая: наблюдаваме политизация на 
религията до степен, сравнима с периода от Август до Диоклециан. Св. Ири-
ней и неговите съмишленици са възприемали ересите като езическо мислене, 
маскирано като християнско. Аз бих интерпретирал Руския свят по подобен 
начин.

Друг аспект, който бих искал да засегна, е предполагаемият етнофилетистки 
характер на Руския свят. Вчера митрополит Амвросий храбро и красноречиво 
свърза Руския свят с етнофилетизма. Както всички знаем, филетизмът е бил 
осъден през 1872 г. от Събора в Константинопол, който го е определил като 
подход, който внася в Църквата националните различия (φυλετικαὶ διακρίσεις) 
и предизвиква противоречия на етническа основа (ἐθνικὴ ἔρις). Този събор не 
е нарекъл филетизма ерес. Официалната преса на Вселенския патриархат 
обаче го нарича така. Изданието Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια характеризира филе-
тизма като „хетеродоксия” (κακοδοξία и ἑτεροδοξία) и „антихристово учение” 
(ἀντιχριστιανικὴ διδασκαλία).). Всеселенският събор, който беше свикан в Крит 
през юни 2016 г., преразгледа филетизма. Той утвърди вселенския характер на 
събора в Константинопол от 1872 г. и потвърди осъждането на филетизма.

След ескалацията на войната в Украйна през февруари 2022 г. две от най-древ-
ните църкви – Константинопол и Александрия – се опитаха да свържат док-
трината за Руския мир с етнофилетизма. Така на ноемврийската си сесия от 
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2022 г. (22.11.) Свещеният синод на Александрийския патриархат „осъди нови-
те църковно-политически „теории” заради разпространяването на Руския 
свят в световен мащаб на национален принцип”. В същото време комюнике-
то на Александрийския патриархат не свърза открито Руския свят с етно-
филетизма. Подобна връзка беше направена три седмици по-късно от Вселен-
ския патриарх Вартоломей. В речта си при откриването на Международната 
конференция „Конференция за световната политика – за разумно отворен 
свят” в Абу Даби той заяви, че „Връзката между миналото на етнофилетиз-
ма и настоящето на Руския свят е очевидна”. Изглежда между старшите йе-
рарси нараства убеждението, че идеологията на „Руския свят” може да бъде 
осъдена като превъплъщение на стария етнофилетизъм.

Действителността обаче показва, че почти всички поместни православни 
църкви са засегнати от етнофилетизъм – всяка по свой начин. Да се обвиня-
ва само Руската православна църква в етнофилетизъм би било нечестно. В 
същото време Руската православна църква демонстрира най-високото ниво 
на етонфилетизъм, което сме виждали. Дори Балканските войни в началото 
на ХХ в. са били по-слабо етнофилетистки от нея, защото са били по-малко 
жестоки и кървави от руската война в Украйна.

Още повече че според мен е по-точно Руският свят да бъде наричан не ет-
нофилетистка, а просто филетистка доктрина. Руският свят настоява, 
че надвишава етническите граници. Той утвърждава, че рускоговорещите 
народи (ἔθνη)) на Източна Европа и дори Централна Азия съставляват един 
народ (единый народ), който може да бъде обозначен с гръцката дума φυλή. 
Затова онова, което може и трябва да бъде осъдено в случая с Руския свят, 
е не етнофилетизмът, а агресивният филетизъм, с ударение на „агресивен”.

Нека да разгледам накратко потенциалния еретически аспект на Руския 
свят. Съборът в Крит от 2016 г. нарече филетизма „еклисиологична ерес”. 
Намирам това прилагателно за много обещаващо във връзка с третирането 
на доктрината на Руския свят. Погрешна ли е еклисиологията, стояща зад 
Руския свят? Мисля, че е. Понеже Иисус каза „по плодовете им ще ги познаете” 
(Мат. 7:16). Вчера митрополит Амвросий описа някои от горчивите плодове 
на руския филетизъм в Корея. Можем също да видим как увредената еклисио-
логия накара Московския патриархат да се въздържи от участие в Критския 
събор в 2016 г., а след това едностранно да скъса отношения с останалите 
църкви и накрая да развие неканонична дейност в Африка. Начинът, по който 
Руската православна църква и Украинската православна църква към Москов-
ския патриархат третират автокефалната Православна църква на Украйна, 
е друг показател за изкривено еклисиологично съзнание. Те стигат дотам да 
прекръщават членове на Православната църква на Украйна, която – да при-
помним – е в пълно общение с поне някои православни църкви, включително с 
Вселенската патриаршия.

В изкривената еклисиология, стояща в основата на идеологията на Руския 
свят, откриваме редица редукционизми. През погледа на Руския свят Вселен-
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ската църква е редуцирана до поместна църква – Московската патриаршия. 
Тази поместна църква на свой ред е редуцирана до своя патриарх, който уп-
равлява еднолично, като синодалните институции са само за камуфлаж. 

И накрая, позволете ми да използвам една диференциация (плод на по-ранните 
ми еклисиологични изследвания) между природа и структури на Църквата. В 
случая с Руската църква ние си имаме работа с екстремен пример на подмя-
на на църковната природа с нейните административни структури. В ре-
зултат Руската църква е съвършено безгласна относно войната в Украйна. 
Единствено на нейната администрация е позволено да говори за войната и 
само в полза на войната. Гласът на цялата църква е редуциран до провоенни-
те изявления на нейния административен апарат.

Ересите като цяло са по преимущество редукционистки по отношение на 
православието. Четвъртата терминална фаза на доктрината за Руския 
свят произведе една еклисиология, която е откровен редукционизъм. Това е 
достойно за осъждане и според мен може да бъде определено като еклисиоло-
гична ерес – да използвам терминологията на Всеправославния събор в Крит.

Превод от английски: Слава Янакиева
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Борис Маринов

НАРАТИВЪТ ЗА 
„МЕТАФИЗИЧНАТА” ВОЙНА 
КАТО ПСЕВДОБОГОСЛОВИЕ НА 
ИСТОРИЯТА
Невъзможното на фона на почти безметежното ни съществуване в десети-
летията след края на Втората световна война – това, което никой не беше 
дори допускал, се случи. Ужасът на войната, с цялата си грозна сила, се завър-
на в сърцето на Европа и вече година определя дневния ред не само в пряко 
засегнатите страни, а и на целия континент, че и далече от него. И тъкмо за-
щото това изглеждаше толкова „невъзможно”, то трябваше да получи свое-
то „възможно” обяснение и оправдание. Та нали винаги в историята за всяко 
човешко деяние се е намирало повече или по-малко благовидно „оправдание”. 
В случая обаче „оправданието” трудно можеше да изглежда достоверно, ако 
беше градено върху чисто човешки аргументи и съображения.

Трудно можеше да се обясни „чисто по човешки” военната агресия, изпраща-
нето на толкова много нищо неподозиращи човеци на сигурна смърт, почер-
нянето на толкова много семейства. Необходимо беше нещо, което да при-
даде висша санкция, оправдание „свише” на решението за преждевременно 
изпращане в „по-добрия свят” на десетки и стотици хиляди военни и цивилно 

Борис Маринов е възпитаник на Богословския факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски”. Работи в Църковноисторическия и архивен институт при Бъл-
гарската патриаршия. От 2012 г. ръководи редакционния екип на интер-
нет проекта „Живо Предание: образци на съвременното православно бо-
гословие”. Негови текстове и преводи на статии и студии на съвременни 
православни богослови са отпечатвани в сп. Духовна култура, Богословска 
мисъл, Християнство и култура и др., а книги в негов превод и редакция са 
излизали в издателствата на Руенския манастир „Св. Йоан Рилски” и Вар-
ненска и Великопреславска митрополия, на фондациите „Покров Богоро-
дичен”, „Комунитас” и „Двери” и др. През 2018 г. е богословски консултант 
на Дневниците на Българския патриарх Кирил, издание на Нов български 
университет. През 2019 г. неговият превод на Царството вътре в нас от 
митр. Калистос (Уеър) – изд. „Омофор”, е отличен с Грамота на Съюза на 
преводачите в България за ярки постижения в областта на превода, раз-
дел „Хуманитаристика”.
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население. И разбира се, такова „оправдание” бързо се намери, а за да може 
да звучи максимално авторитетно, то беше артикулирано не от кого да е, 
а лично от първата фигура на водещото в страната агресор изповедание. 
Оказа се, че войната не била каква да е, а… „метафизична”: война „на доброто 
против злото”.

Абсурдността на това „оправдание” за военната агресия против Украйна и 
всички горчиви плодове, които тази агресия предизвика, е самоочевидна. Съ-
щевременно обаче, тъкмо защото „оправданието” беше озвучено от хрис-
тиянска, при това висша църковна позиция, то успя да разстрои собстве-
но християнския и чисто човешки морален компас на мнозина. Разбира се, 
объркването, което наративът за „метафизичната” война искаше да пос-
тигне, вече доведе и до немалко достойни отговори в критични анализи и 
оценки на съдържащата се в него „духовност” и „църковност”. При все това 
сякаш остава и нещо недоизказано и то е, че този наратив, независимо от 
всички свои „развития” – от появата си в началните дни на войната до днес, 
остава методично и систематично последователен в най-съществената 
своя цел и задача: да присвои монопол върху „правилното” тълкуване и разби-
ране на историята, върху истината за и смисъла на случващото се днес не 
само със злощастна Украйна и нейното население, а и със света и човечест-
вото въобще.

И тъй като собствено християнският начин на осмисляне на историческия 
процес, на интерпретирането на човешката история, се определя като бо-
гословие на историята, т.е. богословски прочит на миналото, даващ верните 
ориентири за живеене в настоящето, то такова без съмнение е и съдържа-
нието, вложено в определянето на войната в Украйна като „метафизична” – 
война „на доброто против злото”. С надеждата, че така поднесено, едва ли 
не слизащо „свише”, това „оправдание” ще може да зазвучи в християнското 
ухо някак по християнски достоверно и ще постигне поставените му цели. В 
тази си надежда обаче то се проваля. Проследяването на корените и аргумен-
тите на това ново богословие на историята сочи, че съпоставено с фунда-
менталните източници на християнската вяра и богословие, то се разкрива 
в действителност като просто още едно псевдобогословие.

* * *

Автентичното християнско богословие на историята стъпва върху разби-
рането, че човешката история още от самото начало, а особено след Бого-
въплъщението, е история, която не е само човешка, но и богочовешка; че Бог 
не просто е Творец на света, но и активен участник в неговите съдбини. Щом 
това е така, приемайки тази война за „метафизична”, не ни остава друго, ос-
вен да приемем и че Бог – не друг, а тъкмо християнският Бог! – на практика 
е и „съучастник” в извършващото се в Украйна масово изтребване на воен-
ни и цивилни, старци и деца, в превръщането на милиони хора в изгнаници и 
разрушаването на техните домове, храмове, болници, училища… На всичко, 
принадлежало довчера на хора, които – ще ни се наложи също да допуснем – са 
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„прегрешили” с нещо против Бога, Който затова ги и наказва, използвайки 
като инструмент на Своя „свещен” гняв армиите на РФ – държавни и частни. 
Та нали в наратива за „метафизичната” война „случващото се” в продълже-
ние на вече година из Украйна е именно война „между доброто и злото”? Вой-
на, в която – ще трябва също да приемем – Бог е с армиите на РФ просто за-
щото Той не би могъл да заеме друга страна освен страната на доброто, с 
което същевременно там еднолично се и персонифицират. Звучи абсурдно, 
но такива биха били крайните изводи на невнимателния християнин, слушащ 
и попиващ „на вяра” това псевдобогословие.

Такъв ли е обаче християнският Бог? Този ли е начинът, по който Той действа, 
по който Той наказва, по който Той постига тържеството на Своята воля – 
„както на небето, тъй и на земята” (Мат. 6:10)?

Азбучна истина е, че достигането до верните отговори предполага задава-
нето и на точните въпроси, а не на други. И понеже точните въпроси, въз-
никващи при внимателен прочит на това „богословие” на историята, са 
тъкмо тези, понеже това е, което естествено произтича от горния пропа-
ганден наратив, християните следва или да приемат за вярно всичко това и 
сами също да застанат на страната на така разбираното и самоопределило 
се „добро”, или – в случай че не изберат това именно „добро” – да могат да фор-
мулират причините и основанията за отказа си от него. А те са повече от 
очевидни, стига, разбира се, изборът да изключва предварваща го идеологи-
ческа компонента и да се основава само на наистина християнски светоглед 
и на честен поглед към събитията, на които вече една година сме ужасени 
свидетели.

Когато пък последното е налице, тогава, също както при разрешаването на 
всеки труден въпрос (недоумение, дилема), първият, фундаменталният хрис-
тиянски критерий е не друг, а Сам Христос: Христос и Неговото Евангелие. 
И след като това е така – а трудно би се намерил християнин, който да го 
оспори и едновременно с това да съхрани в себе си съзнанието, че е останал 
християнин, и след като се твърди, че „метафизичната” война се води с хора, 
които са избрали „злото” и значи са грешници, налага се да проследим отно-
шението тъкмо на Христос – като наш пръв и основен критерий – към греш-
ниците. Не се налага да търсим дълго.

На доведената при Него блудница – която според Моисеевия закон е следва-
ло да бъде заради прелюбодеянието си умъртвена с камъни – Христос прос-
то казва: „Аз те не осъждам. Иди си и недей вече греши” (Иоан. 8:11). И само 
толкова. При друг случай пък съветва: „Ако съгреши против тебе брат ти, 
иди и го изобличи насаме; … ако не послуша, вземи със себе си още едного или 
двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума; 
ако ли пък не послуша тях, обади на църквата; но, ако и църквата не послуша, 
нека ти бъде като езичник и митар” (Мат. 18:15-17). И никъде не оставя дори 
и минимален намек, че грешникът трябва да бъде и физически ликвидиран. 
Последното остава запазено за арсенала на старозаветната ревност, сто-
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варила по-късно камъните по изтерзаното тяло на първия в историята на 
Църквата Христов мъченик (Деян. 7:54-60).

Само че, чисто формално погледнато, убийците на св. архидякон Стефан са 
имали някакво оправдание. Така го е пишело в Закона, така са били възпитани, 
това са вършели дедите им. С идването на Христос обаче този Закон, тази 
старозаветна логика и практика са отменени. Ако не за всички хора, то със 
сигурност поне за християните. И тъкмо затова е толкова абсурдно всяко 
„оправдание”, представяно като „християнско”, за започването на която и да 
било война, за насилственото отнемане на чийто и да било човешки живот. 
То няма и не може да има нищо общо с християнската етика, която „… е нео-
бикновена, различна, непозната дотогава в света”, която „не прави разлика 
между юдеин и езичник, между вярващ и невярващ”, чиято „справедливост 
преминава през любовта”, която стои „над всяка националност, раса и пол”. 
Тази етика е етика на любовта: любов, която „стои над всякакви различия. За 
нея е важен единствено човекът, неговата личност. Тази любов е създавала 
нови отношения между човека и Бога, стигнала е дори дотам, че е позволила 
Бог да подари рая на един… разбойник”.1

Впрочем също грешник, комуто обаче Христос не само че не е тръгнал да 
обяснява как – поради греховете си – напълно е заслужил своето смъртно на-
казание, а му е обещал живот. И не просто живот, а пълнота на живота във 
вечно райско блаженство (Лук. 23:40-43).

С изкушението на старозаветното мислене е непосредствено свързан и друг 
аспект от наратива за „метафизичната” война, който настоява: „Ние сме 
избрани”! Подразбира се: „избрани лично от Бога, за да вършим волята Му”. 
Съзнанието за Божие избраничество обаче е било и си остава характеристика 
на един друг народ, който за християните е бил обективно такъв само дото-
гава, докато не е дошъл Онзи, в подготовката на Чието идване се е съдържал 
и целият смисъл на това негово богоизбраничество. В Църквата на Христос 
пък, в християнството, избрани са всички онези, които са повикани там лич-
но от Христос, за да влязат в Неговото ново общество, да вършат това, ко-
ето Той им заповядва, и да бъдат по този начин Негови приятели (Иоан. 15:14-
15). И точно затова Христовото общество не знае нищо за какъвто и да било 
„избран народ”: „Няма вече иудеин, ни елин … защото всички вие едно сте в 
Христа Иисуса” (Гал. 3:28).

Още по-смущаващо за християнското съзнание – в сравнение с тези старо-
заветни паралели – прозвуча уверението на друг високопоставен представи-
тел на християнския светоглед в страната агресор: че убитите в Украйна 
войници на РФ са преки наследници на „рая”.2 Освен драматичната си несъв-

1  Трифонова, Р. „Раят на разбойника и адът на фарисея” – Във: Вяра и дело: Бюлетин на II Каварненска ено-
рия на храм „Св. вмчк Георги”, бр. 6 (38), 2022, с. 3.
2  За основните акценти в това имащо повече общо с исляма, отколкото с християнството „богословие” 
на този йерарх виж: „Архиеп. Питирим (Волочков): Загиналите руски войници в Украйна отиват в рая” – В: 
Двери на православието (https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,71371/view,article/)
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местимост с християнството и непосредствените си паралели с джиха-
дисткото мислене, за което именно е характерна подобна убеденост, това 
изказване съдържа в себе си и внушението, че армията агресор се състои едва 
ли не от някакви своеобразни „благоразумни разбойници”, очевидно виждани 
като достойни за съдбата на известния ни от Евангелието.

Колкото пък до жертвите на войната в самата Украйна, нападната и уни-
щожавана от благославяните от този архиерей армии на РФ, визирайки 
най-вероятно не военните, а цивилните жертви, същият, разбира се, изра-
зява някакво съжаление, но едновременно с това убедено твърди: „Украйна 
се отклони от праведния път. Затова руската операция е за очистване и на 
Украйна, и на Русия. Този, който е бил пръв, невинаги е неправ… сега е точно 
такъв случай, първият ударил е правият”3. С което предизвиква и нови въп-
роси: кога Христос е препоръчал насилствено вършене на добро? Кога и кого е 
съветвал в духа на: „Ако не те послуша, да го убиеш, само и само да го спасиш 
от злото”? Нещо, което – като аргументация и „оправдание” на войната от 
християнски позиции – също нерядко можеше да се чуе през изминалата годи-
на от началото на тази „метафизична операция”.

И което ни води и до втория, след Христос и Евангелието, абсолютен крите-
рий на автентичната, неподправена християнска мисъл и действие: свето-
отеческото богословие и аскетичния опит и традиция на Църквата. В това 
богословие и в този опит обаче войната на християнина е винаги война с гре-
ха и никога с грешника. Това е невидима бран, която се води дълбоко вътре в 
човека, в неговото сърце, възприемано като мистичен център на човешкия 
живот, и която бран, в случай че изобщо показва някакви външни проявления, 
категорично изключва отнемането на живота на другия. Същото това по 
малко по-друг начин заявява и апостолът, когато казва, че „… нашата борба 
не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против 
светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове 
на злобата” (Еф. 6:12). Против духове, а не против човеци.

В традицията на Православния изток няма свещени войни. Единственото 
участие във война, към което отците на Църквата са склонни да проявят 
снизходителност и което свещените канони на Църквата допускат, е във 
война, която е отбранителна – отнасяйки се при това достатъчно строго 
дори и с участвалите в такава, на които им се е случило да отнемат човеш-
ки живот, независимо че този живот е бил вражески. Нещо повече – дори и 
чисто отбранителната война не може да бъде разглеждана в православен 
контекст като „свещена”. Наративът за „метафизичната” война и мотиви-
рането на воюващите в нея с обещания за „райско блаженство” се родеят 
само с кръстоносните походи: единствените християнски „църковно” благо-
славяни „свещени” войни, чиято идеология обаче едва ли може да бъде възпри-
ета като образец за мотивация на едно православно войнство.4

3  Пак там.
4  Много повече във връзка с обобщеното в този абзац виж в статията на Ал. Смочевски „Свещена война” 
и свещени канони (сп. Християнство и култура, бр. 3 (170), 2022 г., с. 15-23); виж по-специално с. 22, бел. 28.
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„Оправдаването” на „метафизичната” война в Украйна олеква още повече и 
става още по-трудно защитимо, когато към това ново богословие на исто-
рията бъде приложен евангелският критерий за плодовете: „по плодовете… 
ще ги познаете” (Мат. 7:16). Защото „плодовете” от продължаващата вече 
година „метафизична операция” са видими дори за слепите. Стотици хиляди 
жертви, сред които деца, бебета и дори неродени, милиони бежанци, срина-
ти със земята населени места, посята сред съседи и братя по вяра омраза, 
за чието утихване – ако изобщо някога това се случи – ще бъдат необходи-
ми неизвестно колко на брой поколения.5 Практически всичко, което „мета-
физичната” война „против злото” успя да постигне дотук, е точно проти-
воположното на онова, заради и в името на което нейните пропагандисти 
твърдят, че тя уж се води. И пак се завръщаме при Христос и Евангелието: 
„Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей?” (Мат. 7:16) – ясно е, че 
не! Плодовете на тази братоубийствена война са грозни и горчиви, и това е 
най-яркото свидетелство против всеки опит за представянето ѝ като вой-
на „против злото”.

Между това странно богословие, което се съдържа в „метафизичното” оп-
равдание на войната срещу Украйна и нейния народ, и християнското отно-
шение към трагедията на всяка война могат да бъдат приведени и още несъ-
ответствия.6 Всички те са обединени от едно и то е тяхната отдалеченост 
от евангелския дух, за сметка на нескритото желание тази ужасна война да 
бъде оправдана на всяка цена – нещо, което фрапира християнското съзнание 
в не по-малка степен, ако не и много повече от самата война. Защото, ако 
война, водена от една държава против друга, може и да бъде някак „приета” – 
ако не като нещо нормално, то поне като нещо обичайно в човешката исто-
рия, то същото това не може да се каже за оправдаването на една недвус-
мислено агресивна война, когато то идва от хора на Христос и на Църквата.

И всичко това е всъщност много тъжно и угнетяващо. То оставя трудно из-
личимо петно върху изграждан в продължение на повече от хилядолетие ав-
торитет – авторитет на една църковна и духовна християнска традиция, 
оказвала благотворно влияние върху целия християнски свят и вдъхновява-
ла векове наред за истинско благочестие и подвиг. Традиция, която е давала 
на човечеството образци на святост и вярност към Христос като Саров-
ския чудотворец Серафим – с неговото „придобий мирен дух и хиляди около 
5  Нещо, което недвусмислено заяви и Светейшият Български патриарх Неофит – в своето Новогодишно 
обръщение, където между другото каза: „През изминалата година животът ни беше белязан от трагедия-
та на разразилата се в самото сърце на християнска Европа, в братска православна Украйна, братоубийс-
твена война. Конфликт, в който едни срещу други се изправиха братя по вяра и род; конфликт, който ще 
има своите отражения и последици в продължение на десетилетия, посявайки семето на враждата и за 
бъдещите поколения” – цит. по страницата на Българската православна църква – Българска патриаршия 
(https://bg-patriarshia.bg/news/obrashtenie-na-balgarskia-patriarh-neofit-v-nachaloto-na-nov).
6  Сред тях са например позоваванията на съмнителни „чудеса” и още по-съмнителни „пророчества” на 
всевъзможни „старци” – нещо, което стана особено популярно тъкмо след началото на войната в Украй-
на; повече относно тази компонента от „метафизичната” аргументация на войната в Украйна виж нап-
ример в: Cyril (Hovorun) archim., „War and Appeals to Magical Consciousness” – на страницата Public Orthodoxy 
(https://publicorthodoxy.org/2022/12/20/war-and-appeals-to-magical-consciousness/); и в превод на български: 
Кирил (Ховорун), архим. „Войната и позоваванията на магичното съзнание” – в: Живо Предание: образци на 
съвременното православно богословие (https://dveri.bg/d3xyx).
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тебе ще се спасят”, блестящи умове и хора на Църквата като княз Евгений 
Трубецкой – който насред всички ужаси на Октомврийския преврат от 1917 г. 
и безсмислието на разрухата утвърждава тъкмо смисъла – на историята и на 
човешкото съществуване7, като св. преп. Мария (Скобцова) – увенчала целия 
си отдаден на Христос и на хората живот със своето доброволно пожерт-
вование в газовата камера на нацисткия концлагер „Равенсбрюк”, за да спаси 
живота на другиго. Можем да изброяваме до безкрай.

Всичко това, целият този „плод стократен” (Лук. 8:8), принесен през сто-
летията от народ, живял със съзнанието и самочувствието на богоносец, 
подкрепата и оправдаването на войната в Украйна, идващи от най-високи 
църковни места, заплашват да омаловажат и изличат, да обезсмислят всич-
ко онова наистина дивно и велико, което християнството е родило досега 
из руските земи – като духовност и святост, като богословско и културно 
творчество. Затова и последният въпрос, който неизбежно изниква на фона 
на църковно и богословски украсеното оправдание на военната агресия сре-
щу Украйна, излизащо от хора, които би следвало с всички възможни усилия 
да се опитват да влияят за спирането на войната и помиряването между 
агресора и неговите невинни жертви, е:

Как е възможно всичко това?

Намирането на верния отговор на този въпрос е възможно само при абстра-
хиране от наратива за „метафизичната” война – като псевдобогословие на 
историята – и поглед към нещата такива, каквито са. Тогава става ясно, че 
всъщност целият този предназначен да звучи по християнски наратив за 
„метафизична” война със злото цели единствено да скрие действителната 
причина за любезно предоставяното от представители на висшия клир на 
РПЦ-МП духовно и богословско-историческо оправдание на една война, в коя-
то няма нищо метафизично. Тази причина има, разбира се, корените си назад 
във времето, в появата на широко разпространената и до днес из правос-
лавните среди концепция за „симфония” между духовната и светската власт. 
Една концепция, намерила началото си във Византия, а развитията си във 
времето – в страните, преплели и отъждествили вярата с националната и 
държавната принадлежност.

Добре известна е и съдбата на тази „симфония” в царска и имперска Русия, къ-
дето формулираният за първи път от византийския император Юстиниан 
Първи (527–565 г.) идеал за съвършено единомислие и единодействие на духов-
ната и светската, съответно – църковната и държавната власт, деградира 
до практическото подчиняване на първата от страна на втората. Подчи-
няване, достигнало до най-гротескните си форми и проявления с инструмен-
тализирането на РПЦ-МП от страна на съветската власт и използването ѝ 
за пропагандните цели на същата през почти целия период на съществуване 

7  Трубецкой, Е. Н. Смысл жизни, М.: Типография „Товарищества И. Д. Сытина”, 1918; в превод на български: 
Трубецкой, Е. Н. Смисълът на живота, С.: Софийска света митрополия, 2021.
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на СССР: една традиция на неравностойни църковно-държавни отношения, 
инерцията на която, както по всичко личи, продължава и до днес.

В тази връзка интересно е и още едно наблюдение, имащо отношение към 
старата, а от началото на войната в Украйна още по-ревностно пропаган-
дирана идея за „Русский мир”. Вече цитираният архим. Кирил (Ховорун) – един 
от най-задълбочените и активни анализатори и критици на официалния цър-
ковен наратив, оправдаващ войната, нарича съдържащия се в тази идея све-
тоглед дуалистичен и без колебание определя доктрината за „руския свят” 
като „дуалистична политическа религия”.8 Според него предлаганият „руски 
свят” е дуалистичен, „защото, подобно на древното дуалистично манихейс-
тво или монтанизъм, вижда света като онтологично поляризиран – между 
„безбожния Запад” и „Светата Русия”. Той се основава на принуда, която дос-
тигна невиждани досега кървави размери. И накрая – свидетели сме на поли-
тизирането на религията в Русия до степен, сравнима с периода от Август 
до Диоклетиан”. Затова и въпросната доктрина „спокойно може да се нарече 
политическа религия, каквато е била езическата имперска религия в епохата 
преди Константин”9.

След предишния обстоен анализ на идеологията за „руския свят” като лъже-
учение, в което на преден план беше изтъкнат съдържащият се в него ет-
нофилетизъм – анализ, предложен от Волоската богословска академия още на 
13 март 2022 г., броени дни след началото на войната10, провъзгласяването 
на идеята за „руския свят” като дуалистична е вероятно най-тежкото и 
най-сериозно обвинение, отправяно досега към всички адвокати на „мета-
физичната” война със „злото” в Украйна. Обвинение, което завършва карти-
ната на едно наистина псевдобогословие на историята, обединило на едно 
място елементи на старозаветното мислене, на джихадизма (във възприема-
нето на войната като „свещена”) и на дуалистичния светоглед. Един същин-
ски светогледен коктейл, в който най-малко от всичко е християнското.

Трябва ли тогава да буди учудване изказването на Константинополския 
Вселенски патриарх Вартоломей от 10 декември 2022 г., когато в официално 
изложение пред авторитетен международен форум, коментирайки съвре-
менната църковна ситуация в контекста и на войната в Украйна, той споме-
на самоподчиняването на РПЦ – в лицето на нейния лидер – на държавно-поли-
тическите цели на РФ чрез насърчаването на идеологията за „руския свят”, 
деликатно намеквайки по този начин, че в случая може да се говори дори за 
ерес.11

8  „Архим. Кирил (Ховорун): Доктрината за „руския свят” е дуалистична политическа религия” – В: Двери на 
православието (https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100656/catid,29/id,72072/view,article/).
9  Пак там.
10  Пълния текст виж в: „Богословска академия Волос: За идеологията на „Руския свят” като лъжеучение” – 
Двери на православието (https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100662/catid,50/id,71296/view,article/).
11  „Патриарх Вартоломей: Изкривена православна вяра е основа на идеологията на режима на Путин” – В: 
Двери на православието (https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,72002/view,article/).
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* * *

През 1959 г. прот. Георги Флоровски, един от най-влиятелните руски правос-
лавни богослови от ново време, пише програмната си студия Затрудненията 
на християнина-историк. Там той казва така: „Изучаването на историята 
винаги включва в себе си оценка. В опита да избегне оценката историкът 
изопачава или изкривява самото повествование. И не е важно дали ще ста-
ва дума за гръко-персийските войни или за Втората световна война. Нито 
един истински историк не може да не застане на една от двете страни: за 
свободата или против нея. И отсъдата му ще бъде казана в неговия разказ. 
Никой историк не може да бъде безразличен към разделението между добро 
и зло – каквито и хитроумни софизми да прикриват разликата между тях. 
Никой историк не може да е равнодушен, неутрален, когато чува призива на 
истината. Тези противопоставяния са винаги и исторически факти, и екзис-
тенциални ситуации. Дори отказът е вид утвърждение, често пъти много 
решително, съпроводено от упорита настойчивост… Нравственото без-
различие е в състояние само да изкриви разбирането ни за човешката дей-
ност – винаги направлявана от определен нравствен избор. Същия резултат 
има и интелектуалното безразличие. Като постъпва по един или друг начин, 
човекът извършва екзистенциален избор, поради което и историкът не 
може да мине без избор”12.

Войната в Украйна все някога ще свърши. „И это пройдет”, както гласи из-
вестната руска мъдрост. Ще минат години и от достатъчна времева дис-
танция тази част от руската история ще бъде изследвана и интерпрети-
рана от всевъзможни историци. Онези от тях, които са християни, не биха 
имали обаче никакви затруднения, нито някакви конфликти с екзистенциал-
ния си избор в своята оценка за това, на което днес ние сме свидетели. Стига 
само да са християни.

12  Florovsky, G. „The Predicament of the Christian Historian” – In: Religion and Culture: Essays in Honor of Paul Tillich, 
ed. W. Leibrecht, N.Y. 1959, p. 140-166, 359-362; превод на български в: Духовна култура, бр. 5 и бр. 6 за 2005 г., в 
изданието: Флоровски, Г. Християнство и култура, С.: Библиотека „Православен калейдоскоп” 2006, с. 37-78 и 
в окончателна редакция – на страницата Живо Предание: образци на съвременното православно богословие 
(https://dveri.bg/9w3fy); цит. по версията в Живо Предание.
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Слава Янакиева

УКРАЙНА В МИТОЛОГИЧНАТА 
МРЕЖА НА РУСКАТА 
ПРОПАГАНДА
„Ние за първи път преживяваме „дигитална война”. Човечеството е прежи-
вявало всякакви беди и напасти, доколкото ги е забравяло. А сега тази война 
включва освен всичко и устройства за съхраняване на памет. Ти можеш да 
простиш каквото си поискаш. Решил си всичко да простиш. Но кликваш в тър-
сачката на Мариупол, Ирпен или Буча и вече нищо не можеш да простиш. Ето с 
какво се сблъскахме. Всяка крачка от тази война, всяко престъпление и изстрел, 
всяка рана, всяка убита ръка с маникюр от Буча сега е останала завинаги!”1

Това са думи на Дмитрий Муратов, главен редактор на забранения вече вест-
ник Новая газета и Нобелов лауреат.

В друго интервю Муратов сравнява броя на участвалите във Втората све-
товна война журналисти – около три хиляди – с броя на мобилните телефони, 
които в реално време отразяват всичко, което става в горещите точки на 
войната, на сцената на военния театър. И този трупащ се в реално време 
непомерен масив от информация, запечатващ образите на страданието и 

1  Дмитрий Муратов, Нобелов лауреат и главен редактор на разследващия вестник „Новая газета”, ин-
тервю на „Ройтерс” в Москва, 22.09.2022. REUTERS/Evgenia Novozhenina. Reuters. „Exclusive: Ukraine Will Never 
Forgive Russia, Russian Nobel Laureate Dmitry Muratov Says.” Reuters, 23 Sept. 2022. www.reuters.com, https://www.
reuters.com/world/europe/exclusive-ukraine-will-never-forgive-russia-russian-nobel-laureate-2022-09-23/. Още: Bel-
sat TV: https://www.facebook.com/watch/?v=345222411103037.

Д-р Слава Янакиева е културолог. Изследванията ù са в областта на ре-
лигиозното кино и медиите, както и средновековния театър и празнич-
ната култура. Публикувала е множество статии по тези теми в различ-
ни научни издания. Автор е на монографията Християнското кино: Топици 
на сакралното в кинематографията (2020). Понастоящем чете лекционни 
курсове в бакалавърските програми на специалност „Културология” в СУ 
„Св. Климент Охридски” и „Сценография” в НХА. Член е на Института по 
средновековна философия и култура. Съавтор е на две антологии по сред-
новековна визуална култура. Превежда от английски и руски език. Сред пуб-
ликуваните преводи могат да се споменат книгите на о. Георги Флоровски 
Източните отци от IV век и Византийските отци от V–VIII век, а също капи-
талният труд на Ернст Канторовиц Двете тела на краля (Изследване на 
средновековното политическо богословие), както и Битието като общение 
на митр. Иоан Зизиулас.
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смъртта, не може да бъде сравнен с нищо, досега познато в историята на 
световната памет. 

И въпреки тази реално съществуваща безпощадна в своята нагледност ин-
формация войната продължава да се интерпретира в различни парадигми, 
следвайки драматургията, предопределена от пропагандата. Когато говоря 
за пропаганда, трябва да призная, че имам предвид основно руската пропа-
ганда, доколкото украинската се изчерпва с няколко тезиса, които малко или 
много следват някакви вътрешни и външни прагматични цели: окуражаване, 
утешаване и емоционално мобилизиране на населението, както и предразпо-
лагане на западните сили за оказване на по-интензивна помощ.

Руската пропаганда обаче се е нагърбила с тежката задача да се справи с на-
гледността на престъпленията на войната и за тази цел се впуска в търсе-
не, намиране, редактиране и смяна на различни парадигми – в крачка – като 
всички те са малко или много доктринални или мистични. Във всеки случай об-
хващат региони, в които нагледността губи тежест. 

Защо говорим за драматургия на войната или по-точно на интерпретаци-
ята на войната? В думите и сюжетите на руската пропаганда лесно може 
да се отчлени една закономерност, която по същността си е митологична и 
която бива разигравана словесно и образно посредством държавно контро-
лираните медии. Посредством dromena и legomena – действие и слова. Като в 
случая – подобно на античните трагици, но далеч от тяхното ниво и цел – ак-
центът пада върху legomena, върху думите. И нищо чудно, предавайки мито-
вете си чрез вербализиран ритуал, авторите на пропагандата (за разлика 
от античните си предтечи) се опитват да снемат необходимостта от де-
монстрация на разказваното. А пък от етическа гледна точка словесността 
превръща извършеното в сегмент от наративна верига със своя собствена 
логика, трудно поддаваща се на директно осъждане. Пропагандата предлага 
на своите консуматори трагически сценарии.

Аристотел настоява, че трагедията не бива да бъде без страдание – стра-
данието-pathos2 е задължителен елемент на трагедията и онези автори, 
които угодничат на публиката, като смекчават страданието, не са му по 
вкуса. Не са и по вкуса на руските доктринери и техните медии. Това обаче, в 
което последните са особено добри, е перипетията и узнаването – задължи-
телни елементи на сюжета. Обръщането (перипетия, περιπέτεια), обяснява 
Аристотел, се случва, когато една ситуация изглежда, че върви в една посока, 
а после внезапно се „обръща” към друга.3 И действително, доверчивият руски 
консуматор на пропагандната драматургия се люшка от една теза към дру-
га, а те следват без особено приемство – според ситуацията (за разлика от 
предписанието на Философа за вероятност и необходимост).

2  Аристотел. За поетическото изкуство. Прев. Александър Ничев. С.: Наука и изкуство, 1975, гл. 11-12.
3  Пак там, гл. 11, с. 78.
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Нека да видим: в самото начало на войната в Украйна – дори още преди Майдана 
и анексията на Крим от Русия, руските средства за масова информация (СМИ) 
подгряваха публиката с истории за кръвожадните бандеровци и въобще за укра-
инските фашисти, които, видите ли, почитат като национален герой един от 
най-големите нацистки престъпници, колаборирал с врага по време на Великата 
отечествена война, избивал съветски партизани и местно население – Степан 
Бандера. Постепенно „бандеровци” се превърна в етноним за украинците. И в 
това обвинение повярваха немалко външни наблюдатели. Малцина се доверяваха 
на уверенията, че Бандера – да, в някакъв период от живота си се е заблуждавал, 
че нацистка Германия ще помогне за извоюване на независимостта на Украйна. 
Но сравнително бързо е изтрезнял, доколкото със самото обнародване на съста-
вения от него „Акт за възстановяване на украинската държавност” на 30 юни 
1941 г., когато немските части навлизат в страната, той бива арестуван. Арес-
туван от същите тези немци, на които се е надявал. И от 5 юли 1941г. до декември 
1944 г. той е лишен от свобода по един или друг начин. След януари 1942 г. Бандера 
е преместен в лагера „Заксенхаузен”, макар и в обособена сграда за политически 
затворници. Той никога не се връща в Украйна. Установява се в Мюнхен, където 
е и убит от съветските тайни служби. Осъзнаването на останалите негови съ-
мишленици от Организацията на украинските националисти, които някога са се 
надявали на немските окупатори, не закъснява. Особено след като стават ясни 
намеренията на немските сили.4 И борбата се обръща срещу последните.

Това обаче не пречи на руския президент Владимир Вл. Путин да нарече украи-
нците „нацики”, т.е. „нацистчета” в своята реч на 24 февруари 2022 г., с коя-
то той официално обявява война на Украйна: 

„Ние ще се стремим към демилитаризация и денацификация на Украйна, казва 
той, а също и към предаването на съд на онези, които са извършили многочис-
лени кървави престъпления против мирните жители, в това число и граждани 
на Руската федерация… При това в плановете ни не влиза окупацията на укра-
инските територии…”. Причината за навлизането на руските войски е това, 
че „през 2014 г. Русия беше задължена да защити жителите на Крим и Севас-
топол от онези, които вие сами наричате „нацистчета”… Повтарям, нашите 
действия са самозащита…”. И следва исторически екскурс, поднесен като до-
вод: „Вашите бащи, дядовци и прадядовци не са се сражавали с нацистите, за-
щитавайки нашата обща Родина, за да може сегашните неонацисти да завзе-
мат властта в Украйна… и да издевателстват над същия този народ”5.

Както ясно може да се установи, тук преобладава риторика, свързана със за-
щита на рускоезичното население на ДНР и ЛНР, с денацификация, демилита-
ризация и намерение за сваляне на опасната власт. 
4  Немски документ от 25.11.1941 г. (Нюрнбергски трибунал O14-USSR) постановява: „Стана ясно, че 
Движението на Бандера подготвя бунт в Reichskommissariat, който има за крайна цел установяването на 
една независима Украйна. Всички функционери на Движението на Бандера трябва да бъдат арестувани 
незабавно и след подробен разпит да бъдат ликвидирани”. http://www.infoukes.com/history/ww2/page-08.html 
https://fakeoff.org/en/history/bandera-and-nuremberg
5  „Обращение Президента Российской Федерации.” Президент России, 24 февраля 2022 года http://kremlin.
ru/events/president/news/67843. (Прегледан на 19.01.2023.)
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Само няколко месеца по-късно в речите на президента и в официалните ме-
дии ще се сложи акцент върху нещо ново: върху отбранителния характер на 
т.нар. Специална военна операция. Едно изследване на обществените нагла-
си във връзка с обявената частична мобилизация в края на септември 2022 г. 
установява, че доминиращата идея е тази за защитата на Родината, на Ру-
сия, от Украйна (по-рядко), от НАТО, от Запада и желание войната по-скоро да 
свърши с „уравновесяването на силите”. В обращение е сюжетът, че „врагът 
е вече при портите”.6

Оттук до парадигмата на Отечествената война няма и крачка и военната 
пропаганда тичешком превръща гневните възмездители на украинските 
простъпки в защитници на Отечеството по подобие на онези същите бащи 
и дядовци, за които говори Путин в цитираната реч. 

„Достатъчно е да се вгледаме в списъка на страните, обявяващи ни санкции 
и помагащи на украинския режим: Германия, Полша, Чехия, Норвегия, Дания и 
т.н. – казва се във втора точка на военната „методичка” – и ще се види, че 
всички те са воювали против нас. Значи за нас това е продължение на Велика-
та отечествена война. И ние също както нашите деди в 45-а сме длъжни да 
победим.”7

Само че този ресурс на Великата отечествена война отдавна е преекспони-
ран, а поколението свидетели – почти несъществуващо, и медийните пропа-
гандони усещат необходимостта от друг пропаганден пласт, който да под-
сили ефекта от мемориалния сантимент. Владимир Соловьов напипва пулса: 
„Това е екзистенциална война. Ако щете, ние преминаваме в категорията 
„народна война”…8 Постепенно парадигмата на екзистенциалната война 
преминава направо в тази на религиозната война. 

„Днес се води религиозна война” – разяснява с тих, хипнотичен глас Никита 
Михалков в своето предаване „Бесогон”. „Тоест днес тече война с такива, 
като например СЗО, да? Световната здравна организация (СЗО). Те поемат 
отговорността за класификацията на болестите. През 1990 г. хомосексуали-
змът се изключва от списъка на психическите заболявания” – и продължава 
с това, че „джендър разнообразието” става норма като част от дяволския 
замисъл, насочен към унищожаване на човечеството. Войната на Путин е 
война с дявола, който е приел облика на идеята за родител №1 и родител №2. 

Неочакван обрат, трябва да се признае. Но се превръща в тренд на пропа-
гандата. Друг тренд от същата религиозна парадигма е този за воюването 
на страната на Бога. Руската армия вече не воюва с плът и кръв, така да се 
каже, а с бесовете и на страната на Бога и неговите ангели. За тази цел ар-

6  Koneva, Elena. „#13. Испытание мобилизацией.” ExtremeScan, 7 Oct. 2022, https://www.extremescan.eu/ru/
post/13-испытание-мобилизацией.
7  Разумов, А. Н., et al. Живу, Сражаюсь, Побеждаю! Правила Жизни На Войне. Российский союз ветеранов Афга-
нистана, 2022, https://www.centrmag.ru/catalog/product/zhivu-srazhayus-pobezhdayu-pravila-zhizni-na-vojne/, с. 8.
8  Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым, Россия 1 Прямой эфир.



2023 / брой 1 (178)

31

мията трябва да бъде снабдена с боен светец и символен ресурс от запаса на 
църковния символен резервоар. В такъв се превръща (по различни причини) 
Николай Велимирович, когото руската пропаганда нарича Николай Сръбски. 
Неговото внедряване започна преди години, но сега той се оказва особено на 
място. Естествено, в публичното пространство се спестява фактът, че е 
съчувствал на Третия райх и за разлика от Степан Бандера – никога не се е 
разочаровал, а е останал антисемит и радикален шовинист до края на живо-
та си. 

Негова е идеята за свещена война на православните срещу дявола, олицетво-
рен от западната култура. Ето какво казва той в едно от словата си: „Сега 
Европа е поле на битка с евреите и техния отец – дявола – против Небесния 
Отец и Единородния Му Син… Евреите отначало искат юридическо равноп-
равие с християните, за да… превърнат християните в невярващи и да ги 
яхнат. Всички съвременни европейски лозунги са измислени от разпъналите 
Христа евреи: демокрация, стачки, социализъм, атеизъм, веротърпимост, 
пацифизъм, капитализъм” 9 и т.н. Телеканал „Спас” – един от пропагандните 
канали – има цяла продължителна поредица върху книгата на Николай Вели-
мирович Библията и войната, писана между двете световни войни. Автори-
те на пропагандния сериал с това заглавие протойерей Игор Фомин и Борис 
Корчевников четат поредни глави на фона на кадри от войната, които имат 
за цел да подскажат кое от дебатираното към какво се отнася. Да кажем, че 
когато става дума за дявола – виждаме Байдън, Столтенберг, Рейгън; на мес-
тата, в които се посочва грехът като причина за унищожението на Содом и 
Гомор, и на Тир Сидонски – клирик, наметнал стола с цветовете на дъгата; 
„седемте народа” от ханаанската земя, които Бог поръчва на Иисус Навин да 
изтреби, се илюстрират с емблемата на „Азов” и с украинския флаг. 10

Парадигмата за религиозна война е подета на първо място от самия руски 
патриарх Кирил Гундяев: „А от гледна точка на християнската есхатология, 
проповядва той в пълно облачение, ние знаем какво означава глобалният уни-
версализъм. И знаем, че без този глобален универсализъм не може да се появи 
онзи, който ще претендира за глобална власт и с чието име ще бъде свър-
зан краят на света”11.

Антихристът! Ето с кого в крайна сметка воюва руската армия. Това вече 
е класическата есхатологична парадигма, в която малко или много се вписва 
и усърдната пропаганда на доктринерите от кръга „Катехон” и „Изборския 
клуб”. Наистина тяхната версия на тази парадигма не идва директно от 
Второто послание на св. ап. Павел до Солуняни, което гласи: „И сега знаете 
онова, що го задържа да се открие той в свое време. Тайната на беззаконие-
9  Велимировић. Николај. „О Јеврејима” у: Речи српском народу кроз тамнички прозор (из логора Дахау), 
ИХТУС-Хришћанска књига, Београд, 2000, с. 193-194
10  ЗА ЧТО БОГ ПРИГОВОРИЛ К СМЕРТИ БИБЛЕЙСКИЕ ГОРОДА? ВОЙНА И БИБЛИЯ. 5 СЕРИЯ. Реж. Игорь Фомин 
протойерей и Борис Корчевников, 2022. rutube.ru, https://rutube.ru/video/0f225bbb5fa998d009d6e17448b0fc22/
11  „Патриарх Кирилл: Церковь, в силу своей природы, является помехой глобалистским процессам.” traditia.
md, 28 Oct. 2022, https://traditia.md/patriarh-kirill-czerkov-v-silu-svoej-prirody-yavlyaetsya-pomehoj-globalistskim-
proczessam/.
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то вече действува, само че няма да бъде извършена, докато се не отдръпне 
оня, който я задържа сега, тогава и ще се открие беззаконникът…” (2 Сол. 
2:6-8). Източникът ѝ първоначално е Карл Шмид, по когото се увличат мнози-
на от тях. И естествено цялата традиционна легендарика, наследена още 
от времето на Адсон12 (Х в.), която повествува за последния римски импера-
тор, представляващ именно задържащия идването на антихриста от цити-
раното място – катехон-а. 

За да бъде обаче катехонът римски император, трябва да има и Римска импе-
рия. С това руските идеолози нямат проблем – идеята за translation imperii и 
Третия Рим няма нужда от популяризиране в Русия. Но пък Римската империя е 
универсална. И в този смисъл тук се получава разнобой с опасенията на Кирил 
Гундяев от универсализацията на света. Александър Дугин е категоричен по 
този въпрос: „Ето с кого се води нашата война днес, нашето СВО. Без никакви 
метафори. Нашият враг е Антихристът и неговата цивилизация. И именно 
пролегомени към планетарния триумф на дявола бяха капитализмът, мате-
риализмът, атеизмът, техническият и социалният „прогрес” от предишни-
те епохи. Вече е твърде късно да се натиснат спирачките – човечеството, 
пленено от Сатаната, се втурва в бездната с пълна скорост… СВО е религи-
озна война в най-дълбокия и пряк смисъл на думата. Това, между другото, ясно 
се разбира от руските мюсюлмани, особено от чеченците, кадировците, кои-
то директно обявиха СВО за „джихад”. Хората на „Вагнер” и опълченците на 
Донбас разбират проницателно метафизичния смисъл на битката.

… Руската идея е универсална

Руската идея е идеята на цялото човечество, но на човечеството, което се 
бунтува срещу властта на дявола, тоест срещу властта на съвременния 
Запад и неговата сатанинска цивилизация. Това е истинският кръстоносен 
поход – ние срещу тях…

СВО вече е Армагедон. Не идва, ДОЙДЕ.”13

Сега според християнската есхатология основната задача на вярващите не 
е да воюват с антихриста, а да не му се поддадат. При това идването му – 
макар и страшно и носещо тежки изпитания – е радостно за разпозналите 
го, защото след него идва Христос и Неговото Царство. В този смисъл няма 
никакъв резон в тази война – ако тя наистина е последната. Подобна идея в 
крайна сметка е демотивираща.

Руският „джихад”, към който призовава Александър Дугин, е трудно съвмес-
тим с есхатологичните измерения на „операцията”, но пък е в пълна хармония 
с думите на президента Путин, изречени на международния форум „Валдай” в 

12  Книга за Антихриста, Адсон, абат на манастира Монтие-ан-дер, на кралица Герберга, прев. Цочо Боя-
джиев, Архив за средновековна философия и култура, 1995, Свитък ІІ, 52-59.
13  https://pogled.info/svetoven/russia/retseptata-za-pobedata-e-posochena-ruskiyat-otgovor-ot-aleksandar-du-
gin.148522
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Сочи през октомври 2018 г., „Ние като мъченици ще отидем в рая, а те просто 
ще пукнат”. В тази връзка няма как да не си спомним за митологията около 
асасините и Стареца от планината, но това е друг наратив.

Горното противоречие обаче се снема сравнително лесно в договарянето на 
нов термин, който да е едновременно религиозен и да не натяга твърде сил-
но лъка: „десатанизация” на Украйна. За „десатанизация” заговаря Алексей 
Павлов, помощник-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. 
„Десатанизацията” на Украйна, където сега действат стотици секти, ста-
ва все по-належаща, пише той в статия за Аргументи и факти.

„Смятам, че с продължаването на специалната военна операция става все 
по-неотложно извършването на десатанизация на Украйна или, както умест-
но се изрази ръководителят на Чеченската република Рамзан Кадиров, нейна-
та „пълна дешейтанизация”14, отбеляза той и умело свързва сектантската 
сатанизация с коварното влияние на Запада и Оранжевата революция.

И значи Армагедон все още не е тук и светопредставлението се отлага за не-
известно време. 

До този момент наративите, от които черпи „геният” на руската пропа-
ганда, са ограничени до кръга на историческата и религиозната легендари-
ка (и богословието). Готови сюжети – също както препоръчва Аристотел 
на трагическите поети. Има готова генеалогия на вини и простъпки, които 
викат за възмездие. Или поне показват логичната връзка между т.нар. СВО и 
предхождащи я събития. Дават някакъв културно проследим херменевтичен 
ключ.

Парадигмите обаче далеч не се изчерпват с изложеното дотук – някои от тях, 
като „Планът на Дълес”, влизат в жанрови рамки, за които Аристотел не би 
могъл да подозира. За какво става дума? Неотдавна попаднах на постановка 
на нижегородския театър NEXT, която ме заинтригува със синкретичния си 
характер, който твърде напомня на сценичните „монтажи” от ранноболше-
вишките времена. Не че подобен театър е нещо непознато на съвременната 
сцена, но тук очевидно става дума за доктринален спектакъл с чисто фан-
тасмагорична фабула, която очевидно има своята пропагандна популярност. 
Оказа се, че действието се върти около добре известна конспиративна ле-
генда, имаща началото си от фантастичен роман от началото на 70-те – 
„Вечният зов”15. В този роман нацистки колаборатор излага плана на Запада 
да подкопае надеждните устои на СССР, като разврати младите и ги съблазни 
със западната култура и потребителство. „Планът” обаче се публикува по-
вече от 20 години след излизането на книгата като автентичен документ 

14  Павлов, Алексей. „Что варят в «ведьмином котле». На Украине набрали силу неоязыческие культы.” Ар-
гументы и факты, 25 Oct. 2022. https://aif.ru/society/religion/chto_varyat_v_vedminom_kotle_na_ukraine_nabrali_
silu_neoyazycheskie_kulty. https://banker.bg/свят/read/rusiia-ima-nova-cel-na-voinata-desatanizaciia-na-ukraina/
15  Впрочем въпросният фантастичен роман има дори цели две издания на български: Иванов, Анатолий. 
Вечният зов. Партиздат, 1974, 1979 г. 
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и се приписва на Алън Уелс Дълес – действителен директор на ЦРУ от мина-
лото, който, разбира се, няма нищо общо с този текст. Публикува го уж Пе-
тербургският митрополит Иоан Сничев. Мнозина обаче смятат, че владика-
та въобще няма капацитета да напише и издаде каквото и да било от това, 
което се представя от негово име, и че фалшификацията е дело на неговия 
секретар Константин Душенов. Последният е възпитаник на военноморския 
флот и късен обръщенец. А също така и отявлен антисемит.16 На него се при-
писва превръщането на литературния текст в „документ” за агресивната 
подривна политика на САЩ и фалшификацията активно се мултиплицира от 
90-те години досега. Ползват я Никита Михалков, покойният Жириновски и 
кой ли още не. Самият Михалков се появява в спектакъла, прожектиран на 
голям екран зад актьорите, и неговата мултимедийно увеличена физионо-
мия авторитетно разказва за коварния Запад. В постановката са включени 
песни на любимите изпълнители на Вл. Путин – „Любе” и Олег Газманов.

Превръщането на роман от 70-те години на ХХ в. чрез активното съдейс-
твие на висшия клир на РПЦ в действителен уж документ за подривна дей-
ност на ЦРУ накланя сценичната форма по-скоро към комедийния жанр, макар 
Аристотел да не отрича наличието на сюжети, които нямат исторически 
или митологичен характер. 

Но защо, би попитал някой, е цялото това усилие на властите и пропагандни-
те им медии да снабдяват с различни трагически наративи едно население, 
което очевидно нито има капацитета да се съпротивлява, нито енергията 
да се въодушеви същински? За него „Последният император” е почти толкова 
чужд, колкото и Далай Лама, а религиозността му не притежава висок апока-
липтичен градус. Не бих се наела да дам категоричен отговор на този въпрос, 
но имам предположения за мотива зад перипетийната драматургия на руски-
те идеолози. Той е свързан с онова трагическо обословяване на убийството, 
което го превръща от кърваво престъпление в театрално разигран ритуал 
и по този начин Ифигения и Поликсена17 вече не са заклани като животни, а 
чрез ритуала на жертвоприношението успяват да тласнат историята на-
пред. Украйна вече не е изпепелена и обезлюдена страна, нейните жители не 
са просто изтребени и зарити в масови гробове, а чрез реконцепциониране и 
вербализиране престъплението на руската инвазия се е превърнало в квази-
религиозно събитие, въздигнато в положение, което по самата си ритуална 
природа притежава морален авторитет и дори причастност към божест-
веното.18

16  Константин Душенов е осъден за антисемитизъм и ксенофобия, излежава само година от присъдата 
си и с малко прекъсване продължава своята антисемитска и великоруска пропаганда с всички средства на 
дигиталните медии. Каналът му в Ютюб е блокиран, но това е едва отскоро.
17  Ифигения според някои от вариациите на мита бива принесена в жертва от Агамемнон, за да получат 
ахейските кораби попътен вятър към Троя, а Поликсена затваря този кръг, бидейки жертвана на гроба на 
Ахил, за да могат гръцките победители да отплуват от вече победената Троя.
18  По сполучливата формулировка на Henrichs, Albert. „Drama and Dromena: Bloodshed, Violence, and Sacrificial 
Metaphor in Euripides.” Harvard Studies in Classical Philology, vol. 100, 2000, pp. 173–88. JSTOR, p. 176 https://doi.
org/10.2307/3185214.
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В ПАМЕТ НА ПЕРГАМСКИ 
МИТРОПОЛИТ ИОАН ЗИЗИУЛАС 
(1931-2023)
Няколко думи на преводача

Още от времето на ранното ми въцърковяване липсата на (както тогава си 
мислех) задълбочена съвременна богословска мисъл в православието създа-
ваше у мен чувство за дискомфорт и тревожност. Понеже все пак при цяло-
то убожество на информацията тогава на мен вече ми бяха известни някои 
основни трудове на големите западни богослови на ХХ в., на които се възхи-
щавах. Второватиканското поколение блестеше с Ив Конгар, Жак Маритен, 
Ханс Урс фон Балтазар, Пол Рикьор, Габриел Марсел. Новото протестантско 
богословие също имаше големите си имена в лицето на Райнхолд Нибур, Паул 
Тилих, Карл Барт, Дитрих Бонхьофер, Юрген Молтман. Възхищавах се и на ис-
торическите и пастирски трудове на руските богослови и философи от края 
на ХІХ и началото на ХХ в., но усещах огромната културна и мисловна пропаст, 
която ги дели с Гръцките отци на Църквата, положили основанията на моята 
деноминация. С годините за мен (и за българския църковен читател въобще) 
постепенно се откри цветът на съвременното гръцко богословие с негово-
то многообразие и дори противостоящи позиции. Но никой сред представи-
телите му не успя да хвърли мост между съвременните богословски питания 
и патристиката от първите векове на Църквата така умело и дълбоко, на 
толкова ясен и в същото време терминологично структуриран език, както 
това направи Иоан Зизиулас. Той изнедри корените на църковното понятие 
за човешка личност в епоха, когато именно личността е в центъра на вни-
манието, и когато предмодерният традиционализъм вече не може да копира 
липсите на личното отношение. Успя да обслови съзряването на църковната 
личност и да създаде цяла школа на патристичния персонализъм, която има 
своите последователи и която изведе източното богословие отново в поле-
зрението на световната мисъл.

Благодарение на богословието на митроп. Иоан културното съзряване на 
църковната личност доби своя език и заговори на него. Вечна му памет.

Слава Янакиева
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РАЖДАНЕТО НА ЕДНА 
„ОНТОЛОГИЯ НА 
ЛИЧНОСТНОСТТА”
(Откъс от книгата Битието като общение. Изследвания върху 
личностността и Църквата на Пергамския митрополит Иоан 
Зизиулас1)

Понятието за личност с неговото абсолютно и онтологично съдържание 
е родено исторически от опита на Църквата да даде онтологически из-
раз на вярата си в Триединния Бог. Тази вяра е изначална – тя датира от 
най-първите години на Църквата – и е била предавана от поколение на по-
коление с практиката на кръщението. Постоянният и дълбинен контакт 
между християнството и гръцката философия обаче изостря проблема за 
интерпретацията на тази вяра по начин, който би удовлетворил гръцка-
та мисъл. Какво означава да се каже, че Бог е Отец, Син и Дух, без да прес-
тава да бъде един Бог? Историята на споровете, които се разгарят върху 
тази голяма тема, тук не ни интересуват в детайли. Същественото е, че 
тази история бележи един философски обрат – революция в гръцката фи-
лософия. Тази революция се изразява исторически чрез една идентифика-
ция: идентификацията на „ипостас” и „личност” („лице”). Как се е извършила 
тази неочаквана революция? Какви последствия има тя по отношение на 
понятието за личност? С тези именно въпроси трябва да се заемем нак-
ратко.

Терминът „ипостас” в гръцката философия никога не е имал връзка с 
термина „личност”, „лице”. Както видяхме, „личност” за гърците би оз-
начавало израз на всичко друго освен на същността на човека, докато 
терминът „ипостас” е бил вече тясно свързан с термина „същност” и 
в крайна сметка е започнал да се идентифицира с него напълно.2 Именно 
тази идентификация на същност с ипостас, която проникнала тъй дъл-

1  Зизиулас, Иоан. Битието като общение. Прев. Слава Янакиева, Communitas Foundation, 2013, http://www.
communitas-bg.org/bg/library187.html.
2  Св. Атанасий в Послание до епископите на Египет и Либия (PG. 26, 1036 B) ясно отъждествява тези 
двете: „hypostasis е ousia и няма друго значение освен самото битие (τὸ ὂν)... Понеже hypostasis и ousia са 
съществуване (ὕπαρξις): нещо е и нещо съществува (ἔστι καὶ ὑπάρχει)”. На основание на това отъждест-
вяване Синодалното послание от Александрия, 362 сл. Хр., се позовава на Никея като наложила анатема 
върху онези, които утвърждават, че Синът е „от друга ипостас или усия”, допускайки обаче употреба-
та на израза „три ипостаси”, при условие че това не би предполагало разделение между тези ипоста-
си. Заслуга на кападокийските Отци е, че са показали как това би могло да се разреши философски. Вж. 
по-долу.
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боко в гръцката мисъл от първите християнски векове, създала и всич-
ките трудности и спорове относно Светата Троица през четвърти век. 
За нашата тема е от значение и това, че терминът „личност”, „лице”, 
който вече е бил използван за целите на доктрината за Светата Трои-
ца (una substantia, tres personae)3 на Запад още от времето на Тертулиан, 
не е бил приет на Изток именно защото на термина „личност”, „лице” 
(persona), му липсвало онтологическо съдържание и той водел до савели-
анство (явяването на Бога в три „роли”)4. Ето колко чужд е бил терми-
нът „личност” (persona) на онтологията! Вместо този термин Изтокът 
още от времето на Ориген5 използвал термина „ипостаси” за Светата 
Троица. Но този термин също криел опасности. Той е можел да бъде из-
тълкуван по един неоплатонически начин – още Плотин говори за ипоста-
сите на божественото – с всички опасности, които едно обединение на 
Бог и свят по неоплатонически образец би съдържало за християнската 
теология.6 Още повече че това е можело да се изтълкува тритеистич-
но, ако популярната тогава идентификация на ипостас със същност би 
била взета под внимание.7 Следователно трябвало е да се намери такъв 
начин на изразяване, който би дал на теологията способността да избег-
не савелианството, сиреч, който би дал онтологическо съдържание на 
всяко лице на Светата Троица, без да застраши библейските ѝ принципи: 
монотеизъм и абсолютна онтологична независимост на Бога по отноше-
ние на света. От този опит е произлязла идентификацията на ипостас 
и личност (лице).

Историческият аспект на това развитие е твърде неясен и тук пряко не ни 
интересува.8 Аз самият съм убеден, че ключът към това развитие трябва да 
бъде търсен в западния гръцки писател Иполит, който навярно е първият, 
използвал гръцкия термин πρόσωπον – по подобие на Тертулиан? – в трини-
тарното богословие. Би било от исторически интерес да се изследват нюан-
сите на термина „ипостас”, които са станали причина за отдалечаването му 

3  Вж. Тертулиан, Против Праксей 11-12 (PL 2, 1670D).
4  Вж. напр. св. Василий, Ep. 236, 6: „онези, които казват, че усия и ипостас са едно и също (забележете 
радикалното отдалечаване от философската терминология на св. Атанасий и неговото време – бел. 24 
по-горе), се принуждават да изповядват само различни prosopa, а като избягват употребата на словата 
treis hypostaseis, не успяват да избегнат савелианското зло”. Очевидно се изправяме пред една промяна в 
терминологията, продиктувана от желанието, подтикнато от савелианството, да се даде на prosopon 
напълно онтологическо съдържание.
5  Ориген, Ком. върху Евангелието от Иоан, II, 6 (PG 14, 12B).
6  Плотин (Enn V, I) определя „първите ипостаси” като върховното благо, разума и световната душа. Това 
е още един случай на онтологически монизъм (срв. по-горе), свързващ Бога със света в едно единно цяло, 
което застрашава библейското разбиране за отношението между Бога и света. За приноса на Плотин към 
философската употреба на термина „ипостас” вж. K. Oehler, Antike Philosophie und byzantinisches Mittelalter 
(1969), p. 23 ff.
7  Вж. бел. 24 по-горе.
8  Крайно необходимо е едно детайлно изследване на този проблем. За идеята за „същността”, „суб-
станцията”, виж работата на C. Stead, Divine Substance (1977). Едно твърде общо, но много внимателно 
разглеждане на развитията на философската терминология, що се отнася до този предмет, може да 
бъде открито в сега вече остарялата, но все още полезна работа на C. C. J . Webb, God and Personality 
(1918).
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от термина „субстанция”, „същност”.9 Нищо от това обаче не може да обяс-
ни онази съдбоносна крачка на идентифициране на „ипостас” с термина „лич-
ност”, без да се изследват по-мащабните философски промени, осъществили 
се в патристичната епоха във връзка с гръцката мисъл.

По-дълбинното значение на идентификацията на „ипостас” и „личност”, 
„лице” – значение, чиято революционност за развитието на гръцката мисъл, 
изглежда, е убягнала от вниманието на историята на философията – се със-
тои в една двуделна теза: (a) личността вече не е придатък към битието, не 
е категория, която добавяме към конкретна единица (entity) след като първо 
сме верифицирали нейната онтологична ипостас. Тя самата е ипостасата на 
битието. (b) Единиците вече не възвеждат битието си до самото битие – 
т.е. битието вече не е абсолютна категория в себе си – а до личността, до 
точно онова, което конституира битието, сиреч прави възможно единици-
те да бъдат единици. С други думи, от добавка към битието (един вид маска) 
личността, лицето, се превръща самото в битие и едновременно с това – 
което е много показателно – в конститутивния, установителния елемент 
(„принципът” или „причината”) на битията.

За да може гръцката мисъл да достигне до подобна преоценка на своята он-
тология, е трябвало преди това в полето на патристичната теология да 
се случат две основни „заквасвания”. Първото засяга онова, което току-що 
нарекох онтологична абсолютност на космологичната необходимост. В съ-
ответствие с библейското богословие, което, разбира се, е било добре из-
вестно на Отците, светът не е онтологическа необходимост. Макар древ-
ните гърци да са приемали, що се отнася до онтологията на света, че той е 

9  Историята на термините „същност” (οὐσία) и „ипостас” е извънредно сложна. И по-специално, що се 
отнася до употребата на тези термини в тринитарното богословие на гръцките Отци, съществува 
мнението, че дистинкцията между същност и ипостас е станала възможна на основание на логическа-
та Аристотелова дистинкция на „първа същност” и „втора същност” (Categories 5, 2a, 11-16; Metaphysics 
VII, 11, 1037a 5). Според това мнение кападокийските Отци в своето тринитарно богословие са иденти-
фицирали термина „ипостас” с „първата същност” (индивидуалното и конкретното), а термина „същ-
ност” (οὐσία) с „втората същност” (общото) на Аристотел. Вж. например G.L. Prestige, God in Patristic 
Thought (1936), p. 245 ff., J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds (1950) , p. 243 ff. и K. Oehler, op. cit. p. 23 ff. Но това 
мнение се оказва много спорно при едно детайлно вглеждане в гръцките Отци (напр. за Атанасий, вж. 
бел. 24 по-горе), от чиято мисъл Аристотеловата дистинкция между първа и втора същност, изглеж-
да, напълно отсъства. Съмнително е също така дали тази дистинкция представя правилно дори сама-
та Аристотелова мисъл, както отбелязва един изтъкнат специалист. Вж. D.M. Mackinnon, „Substance in 
Christology—A Cross-bench View,” Christ, Faith and History: Cambridge Studies in Christology, ed. S.W. Sykes and J.P. 
Clayton (1972), pp. 279-300. Съвсем вероятно е наличието на връзка между развитието на тези термини 
и историята на философското значение на термина ὑποκείμενον през периода след Аристотел. Поради 
двойственото значение, което, изглежда, Аристотел дава на този термин (ὑποκείμενον е [a] материя, 
и [b] конкретното и независимо битие; вж. Метафизика VII, 3, 1029а), в периода след Аристотел тер-
минът „ипостас” измества термина ὑποκείμενον поради материалистичното значение на последния и 
сам възприема значението на конкретно независимо битие. Така в първите векове на християнската 
ера терминът „ипостас” постепенно придобива значението на реално и конкретно битие в проти-
воположност на онова, което е само привидно и преходно. Тази, еволюция изглежда, бива осъществена 
главно от стоиците (срв. E. Zeller, Philosophie der Griechen III [1881], p. 644 ff.). Вж. за това C. C. J. Webb, op. 
cit. Като се има предвид, че влиянието на стоицизма във философията от патристичния период е сил-
но, най-вероятно именно то е подготвило почвата за употребата на термина „ипостас” за изразяване 
на конкретното (като противоположно на общото) битие. Остава обаче фактът, че богословската 
мисъл на Кападокийците е осъществила една радикална промяна във философската употреба на тези 
термини.
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нещо необходимо сам по себе си, библейската доктрина за сътворението ex 
nihilo задължава Отците да въведат радикална промяна в онтологията, да 
възведат света към една онтология извън света, сиреч към Бога.10 Така те са 
разчупили кръга на затворената онтология на гърците и в същото време са 
извършили нещо много по-важно, което е от непосредствен интерес за нас 
тук: те са направили битието – съществуването на света, съществуващи-
те неща – продукт на свободата. Ето така е било извършено първото „зак-
васване”: с доктрината за сътворението ex nihilo „принципът” на гръцката 
онтология, това „ἀρχή” на света, е бил пренесен в сферата на свободата. Съ-
ществуващото е било освободено от себе си; световното битие е станало 
свободно от необходимостта.

Имало е обаче и второ „заквасване”, което е довело до една дори по-далеч 
стигаща преоценка на гръцката онтология. Битието на света не само бива 
възведено до личната свобода, но и битието на Самия Бог е идентифицира-
но с личността. Това „заквасване” се е извършило посредством споровете 
за Светата Троица, главно чрез богословието на кападокийските Отци и 
най-вече това на св. Василий.11 Тази теология тук няма да ни занимава, ос-
вен в едно базисно отношение, което, за съжаление, обикновено се изпус-
ка от поглед. Както е известно, окончателната формулировка на учение-
то за Светата Троица говори за „една същност и три лица” (μία οὐσία, τρία 
πρόσωπα). Бихме могли да кажем следователно, че единството на Бога, „он-
тологията” на Бога, се състои в същността на Бога и това би ни върнало 
обратно към гръцката онтология: Бог първо е Бог (Своята същност или 
природа, Своето битие) и едва тогава12 съществува като Троица, т.е. като 
Лица. Тази интерпретация фактически преобладава в западната теология 
и за съжаление, е навлязла в съвременната източна догматика с подрежда-
нето на заглавията в догматическите наръчници: „За Единия Бог”, следва-
но от „За Троицата”.13 Значимостта на тази интерпретация се корени в 
предпоставката, че онтологическият „принцип” на Бога не се основава в 
личността, в лицето, а в същността, т.е. в самото „битие” на Бога. Всъщ-
ност в западната теология се оформя идеята, че онова, което конститу-
ира, съставлява единството на Бога, е едната божествена същност, една-
та божественост; това е, така да се каже, онтологическият „принцип” на 
Бога.

Но тази интерпретация представлява погрешно тълкуване на патрис-
тичното троично богословие. Според гръцките Отци единството на 
Бога, на единия Бог и онтологическият „принцип” или „причината” на би-
тието и живота на Бога не се съдържат в едната същност на Бога, а в 
ипостасата, сиреч в лицето на Отца. Единият Бог не е едната същност, 

10  Вж. G. Florovskv, „The Concept of Creation in Saint Athanasius,” Studia Patristica VI (1962), pp. 36-67.
11  Вж. по-долу, гл. 2, II 2-3.
12  Тук „първо” и „тогава” обозначават, разбира се, приоритет, който не е темпорален, а логически и он-
тологически.
13  Вж. критиката на Карл Ранер по повод на този типично западен подход към учението за Бога, в работа-
та му: K. Rahner, The Trinity (1970), passim и особ. p. 58 ff. 



40

In Memoriam: Иоан мирополит Пергамски (Зизиулас)

а Отецът, Който е „причината” както на раждането на Сина, така и на 
изхождането на Духа.14 По този начин онтологическият „принцип” на Бога 
се възвежда още веднъж до личността, лицето. Така когато казваме, че 
Бог „е”, ние не ограничаваме личната свобода на Бога – битието на Бога не 
е онтологическа „необходимост” или проста „реалност” за Бога – но от-
насяме битието на Бога към личната Му свобода. В един по-аналитичен 
план това означава, че Бог, като Отец, а не като същност, непрестанно 
потвърждава чрез „битие” Своята свободна воля да съществува. И именно 
Неговото троично съществуване съставлява това потвърждение: Отец 
от любов – т.е. свободно – ражда Сина и про-извежда Духа. Ако Бог същест-
вува, Той съществува, защото Отец съществува, т.е. Този, Който от лю-
бов свободно ражда Сина и про-извежда Духа. Така Бог като личност – като 
ипостасата на Отец – прави едната божествена същност да бъде онова, 
което тя е: единият Бог. Това е абсолютно решаващо. Защото именно с 
тази теза пряко се свързва новата философска позиция на кападокийските 
Отци и най-вече тази на св. Василий. Това ще рече, че същността никога 
не съществува в „оголено” състояние, сиреч без ипостас, без „начин на съ-
ществуване”.15 И следователно едната божествена същност е битието 
на Бога единствено защото има тези три начина на съществуване, кои-
то тя дължи не на същността, а на една личност, Отеца. Извън Троицата 
няма Бог, т.е. няма божествена същност, защото онтологическият „прин-
цип” на Бога е Отец. Личното съществуване на Бога (Отец) конституира 
Неговата същност, прави я ипостаси. Битието на Бога се идентифицира 
с личността.16

3. Онова следователно, което е важно в тринитарната теология, е, че Бог 
„съществува” поради личността, Отеца, а не поради същността. И поне-
же значимостта на това положение не е просто теоретична или акаде-
мична, а дълбинно екзистенциална, нека се опитаме да му направим кратък 
анализ.

(а) Пределното предизвикателство към свободата на личността 
е „необходимостта” на съществуването. Моралното значение на 
свободата, към което ни е привикнала западната философия, се 
задоволява с простата възможност за избор: един човек е свобо-
ден, ако е способен да избере една от възможностите, които са му 
предоставени. Но тази „свобода” вече е ограничена от „необходи-
мостта” на тези възможности и крайната и най-ограничаваща от 

14  Проблемът с Filioque е непосредствено свързан с тази тема. Западът – както свидетелства изучаване-
то на тринитарното богословие на Августин и Тома от Аквино, не среща трудност при отстояването 
на Filioque именно защото идентифицира битието, онтологичния принцип на Бога, с Неговата същност, а 
не с Лицето на Отца.
15  Вж. св. Василий, Писмо 38, 2, PG 32:325 ff. Срв. G.L. Prestige, op. cit., pp. 245 и 279.
16  Базисната онтологическа позиция на богословието на гръцките Отци може да се изложи накратко как-
то следва. Никаква същност или природа не съществува без личност или ипостас, без начин на същест-
вуване. Никоя личност не съществува без същност или природа, но онтологическият „принцип” или „при-
чина” на битието – т.е. онова, което прави нещото да съществува – не е същността или природата, а 
личността или ипостасата. Затова битието се възвежда не до същността, а до личността.
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тези „необходимости” е за човека самото му съществувание: как 
би могъл човекът да бъде смятан за абсолютно свободен, когато 
не му остава друго, освен да приеме своето съществуване? Дос-
тоевски поставя в Бесове този голям проблем по един потресаващ 
начин. Там Кирилов казва: „Всеки човек, който жадува да придо-
бие абсолютна свобода, трябва да бъде достатъчно смел да сло-
жи край на живота си... Това е пределната граница на свободата; 
това е всичко; няма нищо отвъд това. Който дръзне да извърши 
самоубийство, става Бог. Всеки може да направи това и да сложи 
край на съществуването на Бога и тогава няма да има абсолютно 
нищо...”.

Тези думи на Кирилов изразяват най-трагичната страна на личностното 
търсене: трансцендирането на „необходимостта” на съществуването, 
възможността за утвърждаване на своето съществуване не като по-
твърждение на даден факт, на една „реалност”, а като продукт на собст-
веното свободно съгласие и себе-утвърждаване. Това, и нищо по-малко от 
това, търси човекът в битието си на личност.17 Но в случая с човека това 
търсене влиза в конфликт с неговата тварност: бидейки сътворен, той не 
може да избегне „необходимостта” на своето съществуване. Личността 
следователно не може да бъде реализирана като отмирна или напълно чо-
вешка реалност. Философията може да достигне до утвърждаването на 
реалността на личността, но само теологията разглежда истинската, 
автентичната личност, защото автентичната личност, като прите-
жаваща абсолютна онтологична свобода, трябва да бъде „нетварна”, т.е. 
необвързана от никаква „необходимост”, включително от собственото ѝ 
съществуване. Ако такава личност не съществува в действителност, по-
нятието за личност е дръзко мечтание. Ако Бог не съществува – и личност-
та не съществува.

(b) Но каква е тази свобода на себе-утвърждаване на съществува-
нето? Как тя се изразява? Как се реализира? Смущаващите думи, 
които Достоевски влага в устата на Кирилов, предупреждават за 
опасността: ако единственият начин за упражняване на абсолют-
ната онтологическа свобода на човека е самоубийството, тогава 
свободата води към нихилизъм; личността се оказва отрицател на 
онтологията. Тази екзистенциална тревога – страхът от нихили-
зма, е тъй сериозна, че в крайна сметка трябва тя самата да бъде 

17  Това е особено очевидно в изкуството. Изкуството като истинско творение, а не като репрезента-
ция на действителността, не е нищо друго освен опит на човека да утвърди своето присъствие по един 
свободен от „необходимостта” на съществуването начин. Истинското изкуство не е просто творение 
на базата на нещо, което вече съществува, а тенденция към творение ex nihilo. Това обяснява тенденция-
та на съвременното изкуство (което, редно е да се отбележи, е исторически обвързано с емфазата върху 
свободата и личността) да игнорира и дори да отменя и раздробява формата или природата на нещата 
(техните природни или словесни форми и т.н., срв. думите на Микеланджело: „кога ще свърша с този мра-
мор, та да се занимая с моите работи?”). Това, което е очевидно във всичко казано дотук, е тенденция-
та на личността да се освобождава в себеутвърждаването от „необходимостта” на съществуването, 
сиреч да става Бог. От решаващо значение е, че тази тенденция е вътрешно обвързана с понятието за 
личността.
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гледана като отговорна за релативизацията на понятието за лич-
ност. Всъщност всяка претенция за абсолютна свобода винаги бива 
контрирана с аргумента, че нейната реализация би довела до хаос. 
Понятието за „закон”, както в етически, така и в юридически сми-
съл, винаги предпоставя някакво ограничение за личната свобода в 
името на „реда” и „хармонията”, необходимостта от симбиоза с дру-
гите. Така „другите” се превръщат в заплаха за личността, в неин 
„ад” и нейно „падение”, ако си припомним думите на Сартр. Още вед-
нъж понятието за личността води човешкото съществуване към 
безизходно положение: хуманизмът се оказва неспособен да утвърди 
личностността. 

И тук – ако понятието за личност трябва да получи позитивно съдържание – 
неизбежно се намесва теологията (буквално, „слово или мисъл за Бога”). Но да 
повторя още веднъж, единствено правилната (ὀρθή) теология, така както 
е формулирана от гръцките Отци, може да даде отговора. (Православието 
тук не е просто оптимално допълнение към човешкото съществуване.) Как 
Бог утвърждава Своята онтологична свобода?

По-рано казах, че човекът не може да упражнява онтологичната си свобода 
абсолютно, защото е ограничен от своята тварност, от „необходимост-
та” на съществуването си, докато Бог, като „нетварен”, не изпитва това 
ограничение. Ако основанието за онтологичната свобода на Бога лежи прос-
то в Неговата „природа”, сиреч в Неговото битие, което е нетварно по при-
рода – докато ние сме по природата си тварни – тогава надежда няма, няма 
възможност човекът да би могъл да стане личност в смисъла, в който Бог е 
личност, т.е. автентична личност. Но това не е така. Основанието за Бо-
жията онтологична свобода не лежи в Неговата природа, а в личното Му съ-
ществуване, т.е. лежи в „начина на съществуване”, чрез който Той пребивава 
като божествена природа.18 И именно това дава на човека – независимо от 
неговата различна природа – неговата надежда да стане автентична лич-
ност.

Начинът, по който Бог упражнява онтологичната Си свобода – онова имен-
но, което Го прави онтологически свободен – е начинът, по който Той транс-
цендира и отменя онтологичната необходимост на същността, бидейки Бог 
като Отец, сиреч като Този, който „ражда” Сина и „про-извежда” Духа. Този 
екстатичен характер на Бога, фактът, че Неговото битие е идентично с 
акта на общение, осигурява трансцендирането на онтологичната необходи-
мост, която същността Му би изисквала – ако същността беше първичният 
онтологически предикат на Бога – и заменя тази необходимост със свобод-
ното само-утвърждаване на божественото съществуване. Понеже това 
общение е продукт на свободата, резултираща не от същността на Бога, а 
от личност, от Отеца – забележете защо този доктринален детайл е така 
18  Божията природа не съществува „оголена”, т.е. без ипостаси (вж. бел. 37 по-горе). Именно това я прави 
свободна. Обозначавайки битието като битие, „оголената” природа или ousia сочи не към свобода, а към 
онтологична необходимост.
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важен – Който е Троица, не защото божествената природа е екстатична, а 
защото Отец като личност свободно изволява това общение.19

Така става очевидно, че единственото упражняване на свободата по един 
онтологичен начин е любовта. Изразът „Бог е любов” (1 Иоан. 4:16)1 обозна-
чава, че Бог „пребивава” като Троица, т.е. като личност, а не като същност. 
Любовта не е еманация или „свойство” на същността на Бога – този детайл е 
значим в светлината на казаното от мен досега – а е конститутивна за Него-
вата същност, т.е. тя е онова, което прави Бога това, което Той е – единият 
Бог. Така любовта престава да бъде квалитативно – т.е. вторично – свойст-

19  Понятието за ekstasis като онтологична категория откриваме при гръцките Отци мистици (осо-
бено в т.нар. Ареопагитски съчинения и при Максим Изповедник), а също така, съвършено независимо, 
във философията на М. Хайдегер. Хр. Янарас в своя важен труд Το Οντολογικόν περιεχόμενον της θεολογικής 
εννοίας του προσώπου (1970) се опитва да използва Хайдегер за философското оправдание и разбиране 
на гръцкото патристично богословие. Общоприето е да се смята, че Хайдегер представлява важен 
етап в развитието на западната мисъл, особено в освобождаването на онтологията от абсолютния 
„онтизъм” и от философския рационализъм, макар фактически да не я освобождава от схващането за 
съзнанието и за субекта. (Вж. критиката на Хайдегер от значимия съвременен философ Е. Левинас в 
блестящата му работа Totalité et Infini. Essai sur I’ Extériorité [19714], p. 15: „Sein und Zeit n'a peut-être soutenu 
qu'une seule thèse: l’être est inséparable de la compréhension de l’être [que se déroule comme temps], l'être est 
déjà appel à la subjectivité.”). Използването обаче на Хайдегер при интерпретацията на патристично-
то богословие среща фундаментални трудности. Като насоки в това отношение ще трябва да по-
сочим измежду всички други следните въпроси: (а) Възможно ли е да си представим при Хайдегер една 
онтология извън времето или при гръцките Отци – онтология във времето, която да е предицирана 
на Бога? (b) Възможно ли е смъртта да бъде онтологическо понятие при Отците, които са я приемали 
като най-последен враг на битието? (с) Възможно ли е да се приема понятието за истина (ἀ-λήθεια), в 
смисъл на проявление на или възрастване от забвението (λήθη), като един неизбежен атрибут на он-
тологията, предицирана на Бога? Тези въпроси се оказват съдбоносни, когато вземем предвид, че онези 
съвременни западни богослови, които са се опитали да утилизират Хайдегер в своето богословие, не 
са успели да избегнат нито въвеждането на понятието за време в Бога (К. Барт), нито възгледа, че 
понятието за откровение е една съществена отнологическа категория на битието на Бога, тъй че 
„домостроителството”, модусът на Божието откровяване на човека, съставлява базата, началната 
точка и онтологичната структура на богословието на Светата Троица (К. Ранер). Янарас в новата ре-
дакция на своята книга (под заглавие To Prosopo kai ο Eros [1976], p. 60 ff.) се опитва да премине отвъд 
Хайдегер, като идентифицира екстаза не „просто с модуса, начина, по който всичко, което същест-
вува, изглежда изниква на хоризонта на времето”, а „с опита на личната католичност, т.е. опита на 
екстатичното, еротическо себе-трансцендиране”. Трудността обаче при утилизирането на Хайдегер 
за интерпретацията на патристичното богословие остава непреодолима, когато вземем под внима-
ние освен трите решаващи въпроса, които току що поставих, основния проблем за взаимоотноше-
нието между философия и богословие, така както то се явява в случая с Хайдегер. Настоявайки тук 
на тезата, че Бог е екстатичен, т.е. че Той съществува поради това, че е Отецът, ние едновременно 
с това отричаме не само онтологическия приоритет на същността над личността, но също и онази 
„панорамна” онтология (терминът принадлежи на критиката на Хайдегер от Левинас, op. cit. p. 270 ff.; 
вж. p. 16 ff.), която би гледала на Троицата като на едно паралелно съ-съществуване на три личности, 
нещо като множествено проявление на битието на Бога. Настояването за „монархията” на Отеца 
от стана на гръцката патристична мисъл изключва напълно диференциация на Лицата, оправдана 
онтологически от „хоризонта” на тяхното проявление. В Бога подобен хоризонт е несъществуващ 
и невъобразим и следователно онтологията като проявление е (навярно?) възможна за „домострои-
телното” богословие, което се извършва „във времето”, но не и за онтологията на тринитарното 
съществуване на Бога, Който е извън времето. Това означава, че една богословска онтология, която се 
основава на схващането за монархията на Отца и изключва еднакво и приоритета на субстанцията 
над личността, и паралелното съ-съществуване на трите Лица на Троицата в един общ „хоризонт” 
на проявление, освобождава онтологията от гносеологията. Не е такъв случаят с Хайдегер, както и 
вероятно с всяка философска онтология, винаги ограничавана от гносеологията. По този начин се по-
явява един по-общ проблем: възможно ли е философското оправдание на патристичното богословие? 
Или патристичното богословие в самото си същество конституира обратното, т.е. едно богослов-
ско оправдание на философията, едно заявление, че философията и светът могат да добият истинска 
онтология само ако приемат предпоставянето на Бога като единствения съществуващ, Чието битие 
истински се идентифицира с личността и свободата?
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во на битието и се превръща във върховния онтологичен предикат. Любовта 
като начин на съществуване на Бога „ипостазира” Бога, конституира Него-
вото битие. По този начин онтологията на Бога – като резултат от любов-
та – не е обусловена от необходимостта на същността. Любовта се иденти-
фицира с онтологическата свобода.20

Всичко това означава, че личностността създава следната дилема за човеш-
кото съществуване: или свобода като любов, или свобода като отрицание. 
Изборът на последното определено конституира израз на личностност – 
само личността може да търси отрицателна свобода – но той все пак е от-
рицание на нейното онтологическо съдържание. Защото „нищостността” 
няма онтологично съдържание, когато личността бива гледана в светлина-
та на тринитарната теология.

(c) Личността не просто иска да бъде, да съществува „вечно”, сиреч да при-
тежава онтологично съдържание. Тя иска нещо повече: да съществува като 
конкретна, уникална и неповторима единица. Личността не може да бъде раз-
брана просто като „екстаза” на същността; тя непременно трябва да бъде 
разглеждана и като ипостас на същността, като конкретна и уникална иден-
тичност.

Уникалността е нещо абсолютно за личността. Личността е така абсолют-
на в своята уникалност, че не позволява да бъде разглеждана като аритме-
тическо понятие, да бъде поставяна редом с други същества, да бъде съче-
тавана с други обекти или използвана като средство дори и за най-свещена 
цел. Целта е самата личност; личностността е тоталното изпълнение на 
битието, католичният израз на неговата природа. Тази тенденция на лич-
ността, също както и свободата, е „ножът с две остриета” на съществува-
нето. Защото, приложена към човека, тя води до отрицание на другите, до 
егоцентризъм, до тотално унищожение на социалния живот. Както в случая 
със свободата, така и при уникалната и ипостасна природа на личността – за 
да се избегне хаосът, се оказва наложителна една релативизация. Така уникал-
ността се релативизира в социалния живот и човекът става – в по-голяма 
или по-малка степен, но все пак задължително – полезен „обект”, „съчетание”, 
persona. Но именно това конституира трагическия аспект на личността. 
Днес във всички форми на социалния живот е разтворено едно настойчиво 
търсене на личната идентичност. Релативизирането на личността не може 
да не провокира реакция.

Неспособността на човека да осигури абсолютната си идентичност в света 
кулминира в смъртта. Смъртта става трагическа и неприемлива само кога-

20  Трябва обаче веднага да добавим, че тази любов, която „ипостазира” Бога, не е нещо „общо” на трите 
Лица, нещо, подобно на общата природа на Бога, но се идентифицира с Отеца. Когато казваме, че „Бог е лю-
бов”, ние се позоваваме на Отеца, т.е. на тази личност (Лице), която „ипостазира” Бога, която е причина 
Бог да е Три Лица. Един внимателен поглед върху 1 Иоан. разкрива, че там също фразата „Бог е любов” пре-
праща към Отец: думата „Бог” се идентифицира с Него, Който „прати Своя единороден Син”, и т.н. (1 Иоан. 
4:7-17).
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то човекът се разглежда като личност, и най-вече като ипостас и уникална 
идентичност. Като биологическо събитие смъртта е нещо естествено и 
приветствано, защото само по този начин се продължава животът. В ес-
тествения свят „личната” идентичност се осигурява от детераждането, 
от „оцеляването” на родителите в лицата на техните деца. Но това не е 
оцеляване на личностите; това е оцеляване на рода, което може да се наблю-
дава и в целия животински свят и се регулира от суровите закони на естест-
вения подбор. Оцеляването на личността като уникална идентичност не 
се осигурява чрез брака и детераждането, които в крайна сметка, изглежда, 
доставят само материя за смъртта. Защото ако чрез всичко това битието 
оцелява в последна сметка като „същността” или като „рода” на човека, оно-
ва, което не оцелява, е конкретната и уникална идентичност, личността.

Оцеляването на уникалността, на ипостасата, на личността не може да 
бъде осигурено от някое свойство на същността или на природата. Опитът 
на древногръцката философия – а също, под нейното влияние, и на различни 
форми на християнството – да постави оцеляването на човека на естест-
вени или същностни основания като безсмъртието на душата, не води до 
личностно оцеляване. Ако душата е безсмъртна по природа, тогава оцелява-
нето на личността е необходимост – и ние се връщаме отново към древната 
класическа онтология. В такъв случай дори Бог е безсмъртен благодарение на 
природата Си, сиреч от необходимост, а човекът е свързан съществено – по 
необходимост – с Бога. Всичко това, така естествено за древния грък, който 
не е имал цялостно понятие за личността, създава неимоверни екзистенциал-
ни проблеми, когато бъде приложено към личността в нейното християнско 
значение. Защото необходимото безсмъртие не е мислимо за свободния Бог и 
съставлява предизвикателство спрямо личността. Как тогава абсолютна-
та и уникална идентичност на личността бива осигурена, при положение че 
същността не може да я осигури?

Хуманистичната екзистенциална философия се опитва да даде отговор чрез 
онтологизиране на смъртта, чрез едно неразложимо единство на битие и 
небитие, на съществуване и смърт. Тук не е мястото за критика на тази 
„онтология”. Подобна философия е последователна сама по себе си, защото 
от самото начало отказва – също както античната философия – да обсъжда 
въпроса дали хипотезата за онтология извън този свят е удържима. И имен-
но богословите, които приемат тази „онтология” на смъртта, говорейки в 
същото време за Бога, са непоследователни. Защото Бог конституира ут-
върждаването на битието като живот, „вечен живот”, и не е „Бог на мърт-
ви, а на живи” (Мат. 22:32)2. А това означава, че богословието, за разлика от 
философията, учи на една онтология, която трансцендира трагическия ас-
пект на смъртта, без ни най-малко да приема смъртта като онтологическа 
реалност, понеже смъртта е „най-последен враг” на съществуването (1 Кор. 
15:26)3.

Оцеляването на личната идентичност е възможно за Бога не благодарение 
на Неговата същност, а благодарение на троичното Му съществуване. Ако 
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Бог Отец е безсмъртен, това е защото Неговата уникална и неповторима 
идентичност на Отец е отличена вечно от тази на Сина и на Духа, Които Го 
зоват „Отец”. Ако Синът е безсмъртен, Той преди всичко дължи това не на 
Своята същност, а на Своята „единородност” (забележете тук понятието 
за уникалност) и на това, че е Онзи, в Когото е Отцовото „благоволение”.21 
По същия начин Духът е „животворящ”, защото е „общение”, „причастност” 
(срв. 2 Кор. 13:13)4. Животът на Бога е вечен, защото е личен, той е, така да 
се каже, реализиран като израз на свободно общуване, като любов. Животът 
и любовта са отъждествени в личността: личността не умира само защото 
е обичана и обича; извън общението (причастието) на любовта личността 
губи своята уникалност и става битие като другите бития22, „нещо” без аб-
солютна „идентичност” и „име”, без лице. За една личност смъртта означава 
да престане да обича и да бъде обичана, да престане да бъде уникална и не-
повторима, докато животът означава за нея оцеляване на уникалността на 
нейната ипостас, която е утвърдена и съхранена от любовта.23

21  Думата „единороден” в Иоановите писания означава не само уникалния начин на пораждане на Сина от 
Отеца, но също и „Него, Който е възлюбен по един уникален начин” (S. Agourides, Hypomnima eis tas A’, B’ kai 
C’ Epistolas tou Apostοlοu Iοannou, 1973, p. 158). Именно тази идентификация на онтологията с любовта в 
Бога знаменува, че вечността и безсмъртието не принадлежат на Неговата „природа”, а на личното Му 
отношение, което е инициирано от Отца.
22  Всеки, който се интересува от онтологията на любовта, трябва да се постарае да прочете Малкият 
принц на Антоан дьо Сент-Екзюпери. В своята простота това е една дълбоко богословска книга.
23  Тайнството на личността като онтологически „принцип” и „причина” се състои във факта, че любов-
та може да дари нещо с уникалност, с абсолютен идентитет и име. И именно това се разкрива от терми-
на „вечен живот”, който поради тази самата причина означава, че личността е способна да въздигне до 
лична стойност и живот дори неодушевени предмети, в случай че те конституират една органична част 
от отношението на любов (например цялото творение може да бъде спасено благодарение на неговата 
„рекапитулация” в любовното отношение между Отец и Син). И обратно, осъждането за вечна смърт не е 
нищо друго освен възможността личността да падне до „нещо”, до абсолютна анонимност, да чуе ужася-
ващите думи „не ви познавам” (Мат. 25:12: А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам). И 
именно срещу това е реакцията на Църквата, когато споменава „имената” на евхаристията.
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Клайв Стейпълс Луис

  

ПЪРВОСТЕПЕННИ И 
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕЩА (1942)
Когато прочетох на 6 юни [1942] във Време и прилив1, че германците са избрали 
Хаген2 за свой национален герой вместо Сигурд, щях да се разсмея с глас. Причи-
ната е, че съм романтичен човек, забъркан с Нибелунгите, особено с Вагнерова-
та версия на историята, още от едно златно лято на юношеството, в което 
за първи път чух „Ездата на Валкириите” на грамофонна плоча и видях илюс-
трациите на Артър Ракъм3 към Пръстенът. Дори и сега самият мирис на тези 
томове може да ме връхлети с трогателността на спомнена младежка любов. 
Моментът следователно, в който нацистите заграбиха съкровището ми и го 
направиха част от своята идеология, беше горчив за мен. Сега обаче всичко е 

1  Британски седмичник, впоследствие месечник, основан през 1920 г. Последният брой излиза през 1986 г. Б.р.
2  Бургундски воин в германския епос за бургундското кралство във Вормс. Хаген често е идентифициран 
като брат или полубрат на крал Гюнтер. Във Вагнеровата версия на „Пръстенът на Нибелунгите” Хаген 
убива Сигурд по време на лов. Б.р.
3  Британски илюстратор на книги. Илюстрирал е много от класическите приказки и други фантастични 
творби. Б.р.

Клайв Стейпълс Луис е сред най-прочутите християнски мислители и писате-
ли на XX век. Роден е на 29 ноември 1898 г. в Белфаст, Северна Ирландия. Отрано 
проявява интерес към митологията и литературата. През 1917 г. участва в 
Първата световна война. По-късно завършва Оксфордския университет с от-
личие и преподава там известно време философия, а после работи като асис-
тент в катедрата по английска литература. През 1954 г. става професор по 
средновековна и ренесансова литература в Кеймбридж, но и след това продъл-
жава да счита Оксфорд за свой дом, там се намира и къщата музей с неговото 
име. Пак там се събира кръгът с негови приятели, наречен „Съмняващите се” 
(The Inklings). Те се срещат ежеседмично, за да обсъждат философски и литера-
турни проблеми, а също да четат един на друг откъси от книгите, които пи-
шат в момента. Сред членовете на това малко общество са Дж. Р. Р. Толкин, 
Чарлз Уилямс и Оуън Барфийлд. През 1955 г. Луис става член на Британската ака-
демия на науките. Освен със своите изследвания върху английската литерату-
ра през Средновековието е известен и с трудовете, разглеждащи християн-
ството от гледната точка на човек, който е загубил вярата си в детството 
и се е върнал към нея вече в зряла възраст. Автор е на книгите: Проблемът бол-
ка (The Problem of Pain, 1940), Писмата на душевадеца (The Screwtape Letters, 1942), 
Чудесата (Miracles, 1947), Застигнат от радостта (Surprised by Joy, 1955), Четири 
пъти любов (Four Loves, 1960) и др.
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наред. Те се показаха неспособни да го усвоят. Могат да го задържат единст-
вено ако обърнат историята с главата надолу и превърнат един от дребни-
те злодеи в герой. Без съмнение понастоящем логиката на тази позиция ще ги 
отдалечи още повече и Алберих4 ще бъде обявен за истинското въплъщение на 
северния дух. Междувременно аз си получих откраднатото обратно. 

Споменаването на северния дух ми напомня, че техният опит за присвоява-
не на Пръстенът е само малка част от по-мащабния такъв за присвояване на 
„северното” като цяло, и този по-мащабен опит е също толкова абсурден. 
Как могат хора, които наричат силата справедливост, да твърдят, че са 
поклонници на Один? Целият смисъл на скандинавската религия е бил в това, 
че тя единствена от всички митологии е казала на хората да служат на бо-
гове, които несъмнено са се отбранявали притиснати до стената и които 
със сигурност са щели да бъдат победени накрая. „Отивам да умра с Один”, 
казал скитникът в приказката на Стивънсън5, доказвайки, че Стивънсън е 
разбирал нещо за северния дух, което Германия никога не е успяла въобще да 
разбере. Боговете ще паднат. Мъдростта на Один, веселият кураж на Тор 
(Тор е бил нещо като йоркширец) и красотата на Балдур рано или късно ще 
бъдат смазани от прагматичната политика на глупавите гиганти и уродли-
вите тролове. Това обаче и в най-малка степен не променя към какво свобод-
ният човек се кълне във вярност. Следователно, както трябва да очакваме, 
истинската германическа поезия се концентрира върху героичните позиции 
и безнадеждните битки.

На този етап ми хрумна, че съм се натъкнал на един относително забележи-
телен парадокс. Как така единственият народ в Европа, опитал се да въз-
креси предхристиянската си митология като жива вяра, се оказва също така 
народът, неспособен да разбере самите основи на тази митология? Регре-
сът би бил във всеки случай плачевен – точно както би било плачевно един 
възрастен човек да се върне към етоса на подготвителното училище. Бихме 
очаквали обаче поне да схване правилото, че не се бяга от час, и да е наясно, 
че новите момчета не бива да си слагат ръцете в джобовете. Да жертваш 
по-голямото благо за по-малкото и накрая да не получиш дори по-малкото – 
това е учудваща глупост. Да продадеш първородството си за една митоло-
гична каша и след това да не разбереш нищо от цялата митология – как го 
постигнаха? Понеже е съвсем ясно, че аз (който бих предпочел да боядисам 
лицето си в яркосиньо, отколкото да предположа, че има истински Один) взи-
мам от Один всичко добро и всичко забавно, което той може да предостави, 
докато нацистките му почитатели не получават нищо от това. 

И все пак, докато разсъждавах по въпроса, ми се стори, че това може и да не 
е чак такъв парадокс, какъвто изглежда. Или най-малкото, това е парадокс, 
който се появява толкова често, че човек би трябвало вече да е свикнал с 

4  В германския епос Алберих е джудже. В оперния цикъл на Вагнер той е главният антагонист, движещ 
събитията. Б.р.
5  Епизодът се намира във „Вяра, полувяра и неверие” на Р. Л. Стивънсън, публикувана за пръв път в Стран-
ният случай на доктор Джекил и мистър Хайд, заедно с други истории (Лондон, 1986).
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него. Започнаха да ми идват наум други примери. Съвсем доскоро – мисля, 
допреди времето на романтиците, никой не е и твърдял, че литературата и 
изкуствата са цел сами по себе си. Те „принадлежали към декоративната част 
от живота”, предоставяли „невинно развличане”; или още „правели обноски-
те ни по-изтънчени”, „подбуждали към добродетел” или величаели боговете. 
Голямата музика е била писана за литургиите, великите картини – рисувани, 
за да запълнят пространство на стената в благородническата трапезария 
или да разпалят набожността в някоя църква; великите трагедии са били 
създадени или от религиозни поети в чест на Дионис, или от комерсиални по-
ети, за да забавляват лондончани в полудните за почивка. Едва през XIX в. до-
бихме представа за цялостното достойнство на изкуството. Започнахме да 
го „взимаме насериозно”, както нацистите взимат митологията насериозно. 
Резултатът обаче изглежда да е бил разместване на естетическия живот, в 
който ни е оставено малко освен „високи” творби, които все по-малко хора 
желаят да четат, слушат или гледат, и „популярни” произведения, от които 
наполовина се срамуват и тези, които ги създават, и онези, които им се нас-
лаждават. Точно като нацистите, придавайки твърде висока стойност на 
реално, но второстепенно добро, сме се приближили до загубата на самото 
добро. 

Колкото повече изследвах, толкова повече подозирах, че наблюдавам универ-
сален закон. On cause mieux quand on ne dit pas Causons.6 Жената, която е пре-
върнала кучето си в център на живота си, в последна сметка губи не само чо-
вешките си полезност и достойнство, но дори и собственото удоволствие 
от това да имаш куче. Мъжът, който превръща алкохола в свое главно благо, 
губи не просто работата си, но и вкуса си, както и умението да се наслаждава 
на предишните (и единствено приятни) нива на опиянение. Великолепно е да 
чувстваш за момент или два, че целият смисъл на вселената е събран в една 
жена – великолепно, докато други задължения и удоволствия продължават да 
те откъсват от нея. Разчисти обаче ненужното и подреди живота си така 
(понякога е възможно), че нищо да не те възпира от това да я съзерцаваш, и 
какво се случва? Разбира се, този закон е бил откриван и преди, но ще понесе 
преоткриването. Може да бъде формулиран по следния начин: всяко предпо-
читание на малко добро спрямо голямо или на частично добро спрямо абсо-
лютно включва загубата на малкото или частичното добро, заради които е 
направена жертвата. 

Светът явно е създаден по този начин. Ако Исав наистина е получил яхнията 
в замяна на първородството си (Битие 25), то той е щастливо изключение. 
Не можеш да получиш второстепенните неща, като ги поставяш на първо 
място; можеш да получиш второстепенните неща единствено чрез поста-
вяне на първостепенните на първо място. От което следва, че въпросът 
„Кои неща са първостепенни?”, засяга не само философите, а всички хора. 

В този контекст е невъзможно да не се запитаме какво нашата собствена 

6  Човек беседва по-добре, когато не казва „Да беседваме”.
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цивилизация е поставяла на първо място през последните тридесет години. 
Отговорът е ясен – себе си. Запазването на цивилизацията е било великата 
цел; рухването ѝ – ужасният кошмар. Мирът, високият стандарт на живот, 
хигиената, транспортът, науката и забавленията – всички тези неща, кои-
то обикновено имаме предвид под цивилизация, са били наши цели. Ще бъде 
възразено, че грижата ни за цивилизацията е съвсем естествена и много не-
обходима във време, когато тя е толкова застрашена. Но как, ако ситуация-
та се е обърнала – как, ако цивилизацията е била застрашена именно поради 
факта, че сме я направили нашето summum bonum? Може би не може да бъде 
запазена по този начин. Може би цивилизацията никога няма да бъде в безо-
пасност, докато не се загрижим за нещо друго повече, отколкото ни е грижа 
за нея. 

Има определени факти, които поддържат тази хипотеза. Доколкото става 
въпрос за мира (който е една от съставките на идеята ни за цивилизация), 
мисля, че вече мнозина ще се съгласят, че външна политика, доминирана от 
желанието за мир, е един от многото пътища, които водят към война. Била 
ли е цивилизацията някога сериозно застрашена, докато не се превръща в из-
ключителната цел на човешката дейност? Съществува твърде необмислено 
идеализиране на отминалите епохи; не искам да го окуражавам. Предците ни 
са били жестоки, развратни, алчни и глупави като нас. Но докато ги е било 
грижа за други неща повече, отколкото за цивилизацията – а в различните пе-
риоди ги е било грижа за какво ли не, за Божията воля, за славата, за личната 
чест, за доктриналната чистота, за справедливостта – била ли е често ци-
вилизацията в сериозна опасност от изчезване?

Предложението си струва най-малкото да бъде обмислено. Разбира се, ако е 
вярно, че цивилизацията никога няма да е в безопасност, докато не я поста-
вим на второ място, това веднага повдига въпроса: на второ място спрямо 
какво? Кое е първостепенно? Единственото, което мога да предложа, е, че 
ако не знаем, тогава първото и единствено практично нещо е да се захванем 
да намерим отговора. 
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УЖАСНИ ЧЕРВЕНИ НЕЩА (1944)
Мнозина теолози, както и някои учени, са готови да обявят, че „спорът меж-
ду науката и религията” от XIX век отдавна е приключил. Дори това обаче 
да е истина, става въпрос за истина, известна единствено на истинските 
теолози и учени – тоест на малцина високообразовани люде. За случайния ми-
нувач спорът е все така реален, и то под форма, каквато образованите хора 
трудно биха си представили. 

Обикновеният човек не мисли за конкретни догми или за конкретни научни 
открития. Той е разтревожен от всепроникващата разлика между атмос-
ферата на онова, което си представя като християнство, и общата карти-
на на вселената, придобита посредством съществуването в научна епоха. 
От Символа на вярата разбира, че Бог има „Син” (точно както, ако би бил бог 
като Один или Юпитер); че този Син „слезе” (като парашутист) от „небеса-
та”, първо на земята, а после и до някаква земя на мъртвите, намираща се ня-
къде отдолу; че след това се е възнесъл на небето и е седнал на украсен стол, 
поставен малко вдясно от трона на Неговия Отец. Изглежда, че целият този 
образ предполага локално ситуиран и материален рай, палат в стратосфера-
та, плоска земя и всички останали архаични погрешни схващания.

Обикновеният човек е наясно, че отричаме тези вярвания, които ни припис-
ва, и че тълкуваме вярата си по различен начин. Това обаче не го задоволява. 
„Без съмнение, мисли си той, веднъж появили се, тези верови елементи мо-
гат да бъдат алегоризирани и спиритуализирани до безкрайност. Но не е ли 
очевидно, че те изобщо не биха съществували, ако първото поколение хрис-
тияни биха имали най-елементарна представа от това какво действително 
представлява вселената? Един историк, чиято работа се базира на погреш-
но разчетен документ, може впоследствие (след като грешката е била от-
крита) да прояви невероятна изобретателност, за да покаже, че все пак е 
възможно неговото описание на съответната битка да съвпадне с данните 
в извора. Въпросът обаче е, че нито едно от тези находчиви обяснения няма-
ше да съществува, ако още отначало беше разчел документа правилно, и те 
са следователно усилия на вятъра. Щеше да е по-достойно от негова страна 
да си признае грешката и да започне отначало.”

Мисля, че има две неща, които християните трябва да направят, ако искат 
да убедят този „обикновен” свой съвременник. На първо място, трябва да 
бъде пределно ясно, че онова, което ще остане от вярата след всичките 
им обяснения и интерпретации, все пак ще бъде нещо недвусмислено свръх-
естествено, чудно и шокиращо. Може да не вярваме в плоска земя и небесни 
дворци, но трябва да настояваме от самото начало, че вярваме, и то също 
така твърдо като всеки дивак или теософ, в духовен свят, който може да 
проникне и реално прониква в естествената, или осезаемата, вселена. Поне-
же обикновеният човек подозира, че обяснението ни всъщност ще бъде ома-
ловажаване или оправдаване; че разполагаме с митология за невежите си слу-
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шатели, но сме готови, ако образовани такива ни приклещят в някой ъгъл, да 
я сведем до безвредни морални баналности, които никой не би си и помислил 
да отрича. Има богослови, които оправдават това подозрение, и от тях ние 
определено трябва да се разграничим. Ако накрая не остава нищо освен оно-
ва, което би било еднакво добре казано и без християнските формули, тогава 
би било честно да признаем, че християнството е невярно, и да започнем на-
ново без него.

На второ място, трябва да се опитаме да преподадем някои неща относно 
разликата между мислене и представяне. Разбира се, исторически погрешно е 
да смятаме, че всички или дори повечето от ранните християни са вярвали в 
небесния дворец по същия начин, по който ние вярваме в слънчевата систе-
ма. Антропоморфизмът е бил осъден от Църквата в момента, в който въп-
росът е бил експлицитно поставен пред нея. И все пак някои ранни християни 
може да са клонили в подобна посока; вероятно хиляди дори не са мислили вя-
рата си без антропоморфни образи. Затова трябва да различаваме същина-
та на вярата от придружаващите представи.

Когато мисля за Лондон, винаги виждам образа на гара „Юстън”. Не вярвам 
обаче, че Лондон е гарата „Юстън”. Това е лесен случай, понеже тук мисле-
щият знае, че образността е погрешна. Нека вземем по-сложен пример. Вед-
нъж чух дама да казва на дъщеря си, че ако погълнеш твърде много таблетки 
аспирин, ще умреш. „Но защо? – попита детето. – Ако ги разтрошиш, в тях 
няма ужасни червени неща.” Очевидно, когато то мислеше за отрова, не прос-
то придружаващата образност бе на „ужасни червени неща”, но и наистина 
вярваше, че отровата е червена. Това беше грешка. В каква степен обаче 
тази грешка обезсилваше мисленето на момичето за отровата? То научи, че 
свръхдоза аспирин убива; вярването му бе правилно. Знаеше до известна сте-
пен кои субстанции в къщата на майка му са отровни. Ако аз, като посетител 
в тази къща, бях надигнал чаша с течност, прилична на вода, и детето бе ка-
зало: „Не пий това. Мама казва, че е отровно”, би било глупаво да пренебрегна 
предупреждението въз основа на това, че „детето има архаична и митоло-
гична идея за отровата като за ужасни червени неща”.

Има следователно разлика не просто между мисълта и въображението изоб-
що, а дори и между мисълта и онези картини, които мислещият смята (по-
грешно) за верни. Когато детето научи впоследствие, че отровата невина-
ги е червена, няма да почувства, че нещо съществено относно представите 
му за нея е било променено. То все още ще знае, както винаги е знаело, че отро-
вата е нещо, чието поглъщане убива. Това е същината на отровата. Непра-
вилните схващания за цвета отпадат, без да я засегнат. 

По същия начин един ранен провинциален християнин може да си е мислил, че 
стоенето на Христос отдясно на Отца действително предполага два тро-
на в определена пространствена връзка, поставени в небесен дворец. Но ако 
същият човек впоследствие би получил философско образование и би открил, 
че Бог няма тяло, части или страсти и следователно няма нито дясна ръка, 



2023 / брой 1 (178)

53

нито дворец, той не би почувствал, че нещо съществено относно вярата 
му е било променено. Онова, което е било важно за него дори в дните на прос-
тотата му, не са били предполагаемите детайли за небесното обзавеждане, 
а увереността, че някога разпънатият Учител сега е върховният Посредник 
на невъобразимата Сила, от която зависи цялата вселена. И ще си даде смет-
ка, че в това отношение не се е заблуждавал. 

Критикът все пак би могъл да ни попита защо изобщо образността – която 
признаваме за невярна, трябва да бъде използвана. Той обаче не е забелязал, 
че всеки език, с който опитаме да я заместим, би включвал образност, под-
лежаща на съвсем същите възражения. Твърдението, че Бог „навлиза” в ес-
тествения ред, включва също толкова пространствена образност, колкото 
твърдението, че Той „слиза” – просто сме заменили хоризонталното (или не-
определено) движение с вертикално. Да се каже, че той е „наново абсорбиран” 
от Ноуменалното7, е за предпочитане пред „възлизането” на Небесата един-
ствено ако картината на нещо, което се разтваря в топла течност или бива 
погълнато, е по-малко подвеждаща от изображението на издигащи се птица 
или балон. Всеки език, с изключение на езика за обектите на сетивността, е 
изцяло метафоричен. Да наречеш Бог „Сила” (в смисъла на нещо като вятър 
или динамо) е също толкова метафорично, колкото да Го наречеш Баща или 
Цар. По тези въпроси можем да направим езика си по-многосричен или скучен; 
не можем да го направим по-буквален. Тази трудност е позната не само на те-
олозите. Учените, поетите, психоаналитиците и метафизиците са изправе-
ни пред същия проблем: „Човешкият ум е тъй дълбоко несъстоятелен спрямо 
сетивото”8.

Къде следователно е границата между обяснението и „омаловажаването”? 
Не мисля, че е толкова трудно. Всичко, което се отнася до не-въплътените 
действия на Бога – дейността Му на онова ниво на съществуване, до което 
сетивото не може да достигне, трябва да бъде възприето заедно с образ-
ността, за която знаем, че е в буквален смисъл невярна. Не може обаче да има 
никакво оправдание за прилагането на същия метод към чудесата на Въплъ-
тения Бог. Те са записани като земни събития, засегнали човешките сетива, 
те са от този род неща, които можем да опишем буквално. Ако Христос е пре-
върнал водата във вино и ние бяхме присъствали, щяхме да можем да видим, 
помиришем и вкусим. Разказът за това превръщане не е от същия порядък 
като Неговото „сядане отдясно на Отца”. Или е факт, или легенда, или лъжа. 
Или трябва да го приемем, или да се откажем.

Превод от английски: Ралица Райкова 

7  Във философията ноуменът представлява обект или събитие, което съществува независимо от чо-
вешките сетива и/или човешкото възприятие. Терминът обикновено се използва в контраст или във 
връзка с термина феномен, който се отнася до всеки обект на сетивата. Б.р.
8  Робърт Бриджес, Заветът на Красотата, Книга I, ред 57.
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Александър Смочевски

ГЕТСИМАНИЯ ИЛИ ГОЛГОТА
„Догматът за изкуплението” в богословието на митр. Антоний 
Храповицки и преп. Юстин Попович

А останалото да бъде почетено с мълчание...
св. Григорий Богослов

Годината е 1816, денят Разпети петък, мястото – величествената Алек-
сандро-Невска лавра в Петербург. Младият тогава архимандрит Филарет 
произнася въздействаща и същевременно дълбока в богословско отношение 
проповед. Съдържанието е чиста догматика, подредена, съгласувана и обле-
чена в точни, премерени и изящни словесни форми. Словото на отец Фила-
рет се превръща в един от най-добрите съвременни омилетични образци с 
догматическо съдържание, в сбито и до съвършенство точно обяснение на 
изкупителното дело на нашия Господ Иисус Христос. Ще минат години и то-
гавашният архим. Филарет ще се превърне в йерарха на Руската църква – Мос-
ковския митрополит Филарет Дроздов (1783 – †1867). Но и тогава, в зенита 
на неговия земен път, тая проповед ще остане едно от най-добрите слова, 
излизали из перото му, и несъмнено – като най-добрата догматическа пропо-
вед по тази тема в Русия. 

„Тръгни по пътя, който ти открива раздраната завеса на тайнството; влез 
във вътрешното Светилище на Иисусовите страдания, остави зад себе си 
външния двор, предаден на народите за поругание. Какво има там? Нищо ос-
вен светата и блажена любов на Отца и Сина и Св. Дух към грешния и окаян 
човешки род. 

Любовта на Отца – разпъваща.
Любовта на Сина – разпъвана.
Любовта на Духа – тържествуваща със силата на кръста.
Бог толкоз обикна света!”1

1  Свт. Филарет, митр. Московский. Слово в Великий Пяток (1816), в: свт. Филарет, митр. Московский, 
Творения. Слова и речи, т. 1, Москва, 2003, с. 90.

Александър Смочевски е магистър по история на философия-
та (2012) и по теология (2014) от Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”. Докторант по канонично право в Богословския 
факултет на Солунския Аристотелев университет.
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За св. Филарет Московски има две истини, които са по-сигурни от най-сигур-
ното нещо на света. Първата е, че делото по спасението на човешкия род 
от смъртта, тлението и греха е съвместно дело на Св. Троица, на едната 
воля на Трислънчевото Божество. Изкупителното дело се извършва винаги 
от Св. Троица, то е Нейно дело в Лицето на Спасителя, Който се разпъва; на 
Отец, Който отдава Своя Син на разпятие; и на Светия Дух, Който дарува на 
всички ни плодовете на това дело.

Втората сигурна истина е, че и сътворението на света, и спасението на све-
та са дело на Божията любов. „Бог е любов по същество и най-същностна лю-
бов. Всички Негови свойства са одежди на любовта; всички действия – израз 
на любовта. В любовта Му обитава Неговото всемогъщество в цялата му 
пълнота.”

Според св. Филарет това, че ние виждаме в Божието правосъдие само съда, 
само правдата, но не и любовта – това е проблем на нашите духовни очи, а 
не на Бога. „Приближете се и вижте страшното лице на Божието правосъдие 
и вие ще узнаете точно в него кроткия взор на Божията любов.” И пояснява: 
„Струва ми се, че и като проникваме в тайната на разпятието, и като виж-
даме в страданията на Сина Божията воля на Неговия Отец, усещаме повече 
ужаса от Неговото правосъдие, отколкото сладостта на Неговата любов. 
Но това трябва да ни уверява не в отсъствието на любовта, а само в не-
достатъчната ни готовност за възприемане на нейното внушение. Който се 
бои, не е съвършен в любовта (1 Иоан. 4:18), казва ученикът на любовта. Да раз-
ширим и очистим нашето око чрез любовта и там, където се доближаваме до 
страха от Божия съд, тъкмо там изпитаме насладата от съзерцаването на 
Божията любов”2.

***

Сто години след вдъхновената проповед на св. Филарет митр. Антоний Хра-
повицки ще възрази на тези слова и ще напише също така вдъхновено и убе-
дено:

„Любовта на Сина – разпъваща се, любовта на Отца – разпъваща – това е 
най-неубедителен софизъм”3.

Годината е 1917, мястото е „Северният Атон” – Валаамският мъжки став-
ропигиален манастир. Известният по цяла Русия ректор на три духовни 
академии, богослов, писател, йерарх и критик на съветската власт, бъдещ 
първойерарх на Руската православна задгранична църква митрополит Анто-

2  Свт. Филарет, митр. Московский, Творения, т. 1, с. 92.
3  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, в: митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления 
(сб.), Москва, 2002, с. 13.
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ний Храповицки4 е „уволнен на покой”. Сред ледовете на руския север Антоний 
Храповицки написва малка книжка, предизвикала една от най-разгорещените 
богословски дискусии на миналото столетие главно сред кръговете на рус-
ката емиграция. „Догмат искупления” – кратко, ясно, точно заглавие и... едно 
твърде спорно съдържание.

Брошурата на митр. Антоний е издадена за пръв път през 1917 г. в Сергиев 
Пасад, за втори път – през 1926/1927 г. в Югославия и като т. 8 на многотом-
ната поредица5 под редакцията на на архиеп. Никон (Рклицки), издадено от ма-
настира „Св. Троица”, Джорданвил, САЩ. Още след публикуването на текста 
се открояват и неговите остри критици. Но откритата критика се появява 
едва след второто издание в Сърбия и най-вече вследствие на публикувания и 
одобрен от задграничния Синод текст на „Опит за християнски православен 
катехизис”6, съставен от митрополит Антоний. Неговият „Катехизис” има 
претенцията, че допълва и служи като алтернатива (поне отчасти) на Фила-
ретовия катехизис, който повече от половин век бил основна символическа 
книга на Православната църква в Русия. Така частното богословско мнение, 
изразено в статията „Догмат искупления”, е официализирано до общоцър-
ковна позиция на руската диаспора. Именно срещу това официализиране про-
тестират редица йерарси. Най-остри критици на учението на митр. Анто-
ний, които излизат със свои публикации и книги в руския емигрантски печат, 
са: архиеп. Теофан Бистров, митр. Елевтерий Богоявленски, архиеп. Серафим 

4  Митр. Антоний е роден през 1863 г. в село Ватагино, Новгородска губерния, в знаменит дворянски 
род. Баща му е армейски генерал. Малкият Алексей бил будно дете. Сам той желаел да се учи в духовно 
училище, но родителите му го записали в светска гимназия. Гимназиалните години на Алексей съвпа-
дат с последните години на император Александър Втори Освободител. Речта на Иван Аксаков, про-
изнесена скоро след убийството на руския самодържец, произвела у младия човек силно впечатление. 
Призивът на Аксаков за завръщане към изконните славянски и православни корени се запечатал за цял 
живот в неговата душа. По това време Алексей посещавал сказките на Вл. Соловьов и Ф. М. Достоевски, 
комуто останал верен почитател до края на земния си път. В пети гимназиален клас написал служба 
за св. братя Кирил и Методий, която по-късно била утвърдена за богослужебна употреба от Св. синод 
на Руската църква. От детството си бил поддръжник на възстановяването на патриаршията и мно-
го обичал патриарх Никон. През 1881 г. бъдещият владика постъпил в Санктпетербургската духовна 
академия. Там негови близки другари били Михаил Грибановски (бъдещ Таврически епископ) и Иван Стра-
городски (бъдещият патриарх Сергий). След завършване на Академията приема монашески постриг с 
името Антоний. От 1886 г. започва неговата преподавателска дейност: в Холмската духовна семина-
рия, Петербургската, Московката и Казанската духовна академия. Последователно е ректор на една 
семинария и две академии. През 1879 г. е ръкоположен за викарен епископ в Казанска епархия. Един от 
организаторите на Съюза на руския народ, често заемал антиеврейски позиции. През 1912 г. участва в 
осъждането на имяславието като ерес. От 1920 г. е в емиграция – първо в Цариград, сетне в Атина и на 
Атон. Накрая се установява в Сремски Карловац, Сърбия. Срещу неговото учение за изкуплението зас-
тават видни църковни йерарси и богослови. Починал на 10 август 1936 г. Относно църковната дейност 
на митр. Антоний в изгнание вж.: Ἀθηναγόρας (ἀρχιεπ. Θυατείρων), Ἐκκλησιολογικὰ προβλήματα. Ἐκκλησία 
ὑπερόριος, Ἀθῆναι 1977, σ. 9-18.
5  Жизнеописание и творения Блаженнейшаго Антония, Митрополита Киевскаго и Галицкаго. Ред. и сост. 
архиеп. Никон (Рклицкий). Нью-Йорк, 1956-1969 г.г. (17 тт.).
6  Опыт Христианскаго Православнаго Катихизиса. Сост. Митр. Киевский Антоний. Посвящается Блаж. 
Григорию IV, патр. Антиохийскому и всего Востока. Изд. 1-ое, 1924. Сремски Карловци, Сербия. Между дру-
гото, в предисловието вл. Антоний пише: „Издавайки своя труд като материал, аз никак не бих желал 
той изцяло да засенчи Филаретовия катехизис в училище, но нямам нищо против един или друг законоу-
чител при изтълкуването на догматите и заповедите да се възползва понякога от мои мисли и позова-
вания...”.
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Соболев, митр. Вениамин Федченков и др.7 

1. Митр. Антоний Храповицки за изкуплението

Когато говорим за учението на руския йерарх, трябва да имаме предвид, че: 
а) не може да става дума за система, тъй като у него няма и стремеж към 
систематика – поне не такъв, какъвто намираме в старите догматически 
курсове на Макарий Булгаков и Филарет Гумилевски; б) митр. Антоний изпит-
ва голямо уважение и увлечение към художествената литература и най-ве-
че към съчиненията на Достоевски, комуто посвещава не една книга; този 
писателски талант и художествен подход преминава и в богословието на 
руския митрополит – той пише увлекателно, образно, четивно, с конкрет-
ни и завладяващи примери.8 У руския епископ имаме творческо богословие – и 
в богословието си той е творец, писател, публицист. Това го прави твър-
де близък на една част от православните младежи емигранти, но поняко-
га го отдалечава от академическата прецизност и догматическата „ко-
ректност”. У Храповицки темата за нравственото прераждане на човека в 
Църквата чрез светотаинствения живот става краеъгълен камък, основна 
тема, conditio sine qua non. Неслучайно той написва множество съчинения по 
пастирско и нравствено богословие, както и по пастирска психология. Така 
че учението за изкуплението, което той предлага, е донякъде логично след-
ствие на всички по-раншни негови работи – от „Нравствената идея в дог-
мата за Св. Троица” през „За изповедта”, та до „Догмат за изкуплението” и 

7  Към това учение критично се отнасяли и митр. Анастасий Грибановски, протопр. Михаил Помазан-
ски, атонският старец Теодосий Карулски. Някои от тях издават специални книги по темата: прот. Ва-
силий Бощановски, Критика Катехизиса М. Антоний, изд. „Р. Пастыр”, 1926, Сърбия; послание-протест на 
атонските монаси „По поводу брошюры М. Антония Догмат Искупления” (1931). Теофан Бистров подгот-
вя критичен доклад, посветен на учението на Антоний Храповицки и адресиран до Св. синод на Руската 
православна задгранична църква. Според някои изследователи Теофан Бистров бил изгонен от руския 
задграничен синод именно заради критична книга, която подготвил срещу учението на Храповицки (вж. 
йером. Серафим Роз, Докладная записка Иеромонаха Серафима Роз епископу Нектарию Сэаттлийскому об 
опасности возникновения среди православных крестоборческой ереси, в: Помазанский, М., Догматичес-
кое богословие, St. Herman of Alaska Brotherhood Press, Platina, California, 1992, с. 278.) По-късно, след смърт-
та на Храповицки, една значителна по обем критическа студия написва и издава архиеп. Серафим Собо-
лев. Тази студия става част от солидния богословски сборник Искажение православной истины в русской 
богословский мысли, издаден от архиеп. Серафим през 1941 г. в София. Митр. Вениамин (Федченков) пък 
написва цяла книга по повод на новопоявилото се учение. Както сам той свидетелства в спомените си, 
обемът на тази книга надвишавал 300 страници. Не ни е известно обаче тя да е издавана като отдел-
но книжно тяло. Поредица от критични писма до вл. Антоний изпраща руският митрополит на Литва 
Елевтерий. Те са публикувани в отделно книжно тяло в Париж през 1941 г. Но възгледите на вл. Антоний 
предизвикват и негласна косвена критика от страна на академични богослови около новооснования ин-
ститут „Св. Сергий” в Париж. Става дума преди всичко за работите на о. Георги Флоровски, а по-късно 
и на големия православен догматист Владимир Лоски. Критиката на Флоровски и Лоски е по-скоро им-
плицитна и позитивна – те не се занимават толкова с оборване възгледите на митр. Антоний, колкото 
с разкриване на православното учение. На темата за изкуплението посвещават своите теоретични 
усилия и българските догматисти – проф. Димитър Дюлгеров и архим. доц. д-р Серафим Алексиев. Проф. 
Дюлгеров пише: „Б. Киевски митр. Антоний (Храповицкий) с излишна самонадеяност твърди, че той 
единствен е очистил православното учение за изкуплението от схоластически и рационалистически 
напластявания и е изложил в статиите, брошурите и съчиненията си истинското учение за Църквата 
Христова. Самоувереността на митр. Антония е безосновна. Той в увлечението си е изпаднал в чист 
рационализъм” (Дюлгеров, Д., Иисус Христос – новозаветен Първосвещеник и Изкупител. Отпечатък от 
Годишника на Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 1926, с. 12).
8  Прот. Георги Флоровски смята, че талантът на Храповицки е именно в публицистиката. Той смята, че 
митр. Антоний е на първо място публицист, а едва след това богослов.



58

Християнство и истина

„Опит за катехизис”. В последните две работи (особено в първата от тях) 
позоваванията на светоотечески съчинения са спорадични и твърде малко.9 
Това може да се обясни с трудните революционни условия, в които са писа-
ни, недостъпната литература, гоненията; но то не унищожава факта, че 
за руския богослов важен е не догматът сам по себе си, а произтичащите 
от него конкретни нравствено-екзистенциални следствия за човека. В 
този смисъл определения от рода на: екзистенциалистка насоченост в бого-
словието, психологизъм, „нравствен абсолютизъм”, морален монизъм и т.н. 
присъстват често у най-различни изследователи и коментатори на негово-
то богословие.

Според негови критици нововъведенията на митр. Антоний се състоят в 
следните няколко пункта:

• Ново тълкуване на гетсиманския страх от смъртта – страдания-
та на Спасителя в Гетсиманската градина в нощта преди залавянето 
Му били израз не на Неговата човешка природа10, а израз на Неговата 
състрадателна любов към падналото човечество; това са душевни 
страдания на Спасителя, чрез които Той изкупва грехопадналото чо-
вечество.

• „Състрадателната любов” – центърът на тежестта или момен-
тът на изкуплението се премества от Голгота в Гетсимания, от те-
лесните към душевните страдания.

• На Кръста е отредено второстепенно място.

• Ново разбиране за Божията благодат – благодатта изхожда от чо-
вешката природа на Спасителя.11

2. Ново тълкуванe на гетсиманския страх и страдания

Митр. Антоний подлага на остра критика понятията заслуги и удовлетво-
рение (satisfactio) на оскърбената Божия правда, които според него са схола-
стически и римокатолически нововъведения в учението за изкуплението. Той 

9  На два пъти цитира св. Василий Велики и св. Григорий Нисийски, веднъж споменава св. Григорий Богослов.
10  Срв. св. Йоан Дамаскин, Точно изложение на православната вяра, 68 (III, 24), За молитвата на Господа, 
Die Schriften des Johannes von Damaskos. Band II, ”Expositio fidei”, Berlin-New York: Byzantinischen Institut der Abtei 
Scheyern, 1973, p. 167-168. Св. Йоан Дамаскин ползва почти буквално Слово 36 от св. Григорий Богослов и 
„Против арианите” (книга 4) на св. Атанасий Александрийски. Споменатите отци смятат, че гетсиман-
ските страдания и молитвата на Сина Божи към Отца са свидетелство за Неговата човешка природа, че 
Той „наистина е усвоил (направил Свое) присъщото за нашата природа и че наистина има две воли, разбира 
се, природни и съответстващи на едната и на другата Му природа, без да са враждебни една спрямо дру-
га”. Според св. Йоан Дамаскин изразът „Господ действително се уплаши” означава, че когато Той пожелал, 
тогава – заради домостроителството на спасението – Неговата човешка душа се уплашила (Ibid., p. 166). 
Tози страх е естествен, непорочен, непричастен към греха (преп. Максим Изповедник).
11  Серафим Роз, Докладная записка..., в: Помазанский, М., Догматическое богословие, с. 279-283.



2023 / брой 1 (178)

59

резюмира т.нар. „юридическа теория” за изкуплението12 по следния начин: 
„Бог бил оскърбен от Адам и трябвало да бъде удовлетворен с каквито и да 
е наказателни страдания, с някакво наказание. Принципът е взет от римски-
те и феодални нрави и при това е последователно проведен според всички 
правила на последните”13. И пояснява: „Оскърбения рицар смятали за загубил 
своето достойнство („чест”) дотогава, докато не отмъсти за себе си. При 
това отмъщението трябвало да бъде напълно определено. Първо, то тряб-
вало да постигне също такъв дворянин или рицар, макар и оскърбителят да 
бил слуга на съседния собственик. Второ, то (отмъщението) трябвало да 
се състои в проливане на кръв, макар и не смъртно”14. Вл. Антоний резюмира 
сатисфакционната теория15: „Най-висшата Божия същност е оскърбена от 
непослушанието на Адам и от недоверието на първите човеци към Божиите 
слова за дървото на познанието; оскърблението е извънредно: то е наказа-
но с проклятие не само на виновниците, но и на цялото им потомство. Но 
страданието на последното и мъчителната смърт, която постига Адамо-
вите синове, са недостатъчни за умиване на ужасното оскърбление; затова 
12  Има се предвид официалната римокатолическа теория, формулирана първоначално в съчиненията на 
Анселм, архиеп. Кентърбърийски, и Тома от Аквино. В различни варианти и вариации тази теория навлиза 
и в православното богословие. Отделен въпрос е дали е правилно за неин автор да се посочва именно Ан-
селм, след като у някои от източните отци намираме твърде сходни изказвания. В своя трактат-диалог 
Cur Deus homo? („Защо Бог стана човек?”, 1093–1100 г.) Анселм задава питането: „с какво основание или 
каква необходимост Бог е станал човек и чрез смъртта Си... е върнал обратно живота на света, кога-
то би могъл да го стори или чрез някое друго лице, било то ангелско или човешко, или просто по силата 
на Своята воля” (Анселм, архиеп. Кентърбърийски, Избрани произведения, С., УИ „Св. Кл. Охридски”, 2008, с. 
327). За да обоснове своята теория, Анселм се основава на следните мисли. Бог ни е освободил от властта 
на дявола. Това освобождаване се нарича „изкупване”. „Той ни изкупи от греха и от Своя гняв, от ада и от 
властта на дявола, когото той надви сам, защото ние не можехме, и изкупи за нас царството небесно 
при което, като стори по такъв начин всичко това, показа, колко много ни обича…” (с. 332-333, съдържа 
скрит цитат от Ориген, „Коментар към Посланието на ап. Павел до Римляни”). И още: „Гневът Божий не 
е нищо друго, освен волята за наказване” (с. 333). Изходна предпоставка на Анселм е, че „Ако няма нищо 
по-голямо или по-добро от Бога, тогава честта Божия е онова в реда на нещата, което бива най-спра-
ведливо съхранявано от висшата справедливост, което не е нищо друго освен самия Бог” (с. 349). С греха 
си човек накърнява, оскърбява Божията чест и следователно възбужда Божията справедливост, която 
брани Своята чест. Но тъй като Бог не може да загуби Своята чест, „грешникът или връща доброволно 
дължимото, или Бог си го взима от него пряко волята му” (с. 350). Грехът на човека към Бога е огромен, той 
е неизплатим от самия човек. Това е така, тъй като човекът сторил първородния грях със свободната 
си воля, доброволно. Но безкрайно оскърбителният грях е сторен именно от човек и само един безкраен 
(респ. безгрешен) Човек може да го изплати. „Този дълг е бил толкова голям, че макар да е трябвало да бъде 
изплатен само и единствено от човека, не би могъл да бъде изплатен от друг някой, освен от Бог, така 
че един и същи е бил човек и Бог” (с. 410). Богочовекът Иисус Христос чрез Своята смърт изкупва човешки-
те грехове, удовлетворява накърнената Божия чест, възстановява нарушената Божия справедливост и 
прави човека отново блажен (с. 381 сл.). По-късно Анселмовото учение е доразвито от Тома от Аквино и на 
Тридентския събор (1545–1563) е утвърдено като официално учение на Римокатолическата църква. Това 
учение е доразвито, като към него е прибавена идеята за съществуването на благодатна съкровищница 
от изкупителни дарове. Тъй като отплатата, дадена от Иисус Христос, многократно надвишава „цена-
та” на човешкия грях, то „остатъкът” са всички ония дарове, от които човек може да се ползва. Това е 
кратък израз на т.нар. свръхдлъжни (т.е. надвишаващи дълга) заслуги на Господ Иисус Христос.
Сатисфакционната теория е подлагана на остра критика още по времето на нейната поява и 
богословско обосноваване. Достатъчно е да споменем имената на Пиер Абелар и Дънс Скот. По-късно тя е 
разкритикувана и от дейците на Реформацията. Съвременна православна критика на учението на Анселм 
вж.: Τσελεγγίδης Δ., Ἡ ἱκανοποίηση τῆς θείας δικαιοσύνης κατὰ τὸν Ἄνσελμο Καντερβουρίας. Θεολογικὴ προσέγγιση ἀπὸ 
ὀρθόδοξη ἄποψη, Θεσσαλονίκη 2004. Съвременна римокатолическа критика срещу юридическото учение 
за изкуплението: Ratzingers, J. (по-късно Римски папа), Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das 
Apostolische Glaubensbekenntnis. Kösel-Verlag, München 1968, p. 189.
13  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, в сб. Догмат искупления, с. 10.
14  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 11.
15  От лат. satisfactio = удовлетворение; от satis – достатъчно, и facere – правя, върша.
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е нужно проливане не на рабска кръв, а [кръвта] на Същество, равноценно на 
оскърбеното Божество, т.е. на Сина Божи, Който доброволно приел върху Си 
наказанието за хората и така изходатайствувал опрощаването им от раз-
гневения Творец, Който [от Своя страна] получил удовлетворение чрез про-
лятата кръв и смърт на Сина Божи. Тук Господ показал и Своето милосърдие, и 
Своята справедливост”16. За митр. Антоний това е по-скоро немилосърдие и 
несправедливост. Според него това учение не е православно и не е светооте-
ческо, но е навлязло в православното богословие под влиянието на западната 
схоластика. Митр. Антоний предлага алтернатива – своето учение за изкуп-
лението, като посочва, че то има светоотечески корени и е изцяло в духа на 
Православната църква, че то е припомняне на отдавна забравена истина.

Той дава следните определения за: 

• изкупление = „даруваната нам благодатна способност да извършваме 
своето спасение”.

• спасение = „духовно усъвършенстване чрез нравствена борба и богооб-
щение”; „усвояването от вярващите на изкуплението е същото, какво-
то е и възраждането”17.

• три възраждащи сили: 1) назидателно слово; 2) назидателен пример; 3) 
състрадателна любов.18

• състрадателна любов = „тази сила е състрадание за другия, което му 
дава начатък (начало) за възраждане”. „Състрадателната любов, прие-
маща падението на ближния с такава скръб, сякаш греши сам любещи-
ят, тая състрадателна любов е несъмнено възраждаща сила.”19 Проява-
та на състрадателна любов към ближния, привличайки на своя страна 
истинния Пастир Христос, води до радикално прераждане на човека.20 
Както ще видим по-нататък в настоящия текст, идеята за състрада-
телна любов е възприета и доразвита в един доста по-широк план от 
св. Юстин Попович в неговото догматическо богословие.

• възраждаща благодат = „благодатта на възраждането се дава от със-
традателната любов на Христа Спасителя към всеки един от нас...”21. 
„Субективното чувство на състрадателната любов става обективна 
сила, възстановяваща нарушеното от греха единство на човешката 
природа и преминаваща от една душа в друга.”22

16  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 12-13.
17  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 22-23.
18  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 26.
19  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 28.
20  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 36.
21  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 35.
22  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 48.
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• Човешка природа23 = „природата на всички човеци е една: безличната, но сил-
на воля, пред която всяка човешка личност е принудена да се отчита, в как-
вато и посока да е обърната нейната лична свободна воля – в добра или зла 
посока”24. Общочовешка колективна воля = общочовешка природа = съвест.25

Чрез посочените по-горе понятия и техните определения митр. Антоний ни 
подготвя за своето учение за изкуплението, в което центърът на тежест-
та несъмнено е изместен: от кръстните Христови страдания към душевни-
те страдания. Логическата верига сякаш е следната:

Душевните страдания на Спасителя → състрадателна любов към чо-
вечеството → възраждаща сила с изкупително значение → дарува на 
човека възраждаща благодат.

Центърът на тежестта при митр. Антоний е отклонен (да не кажем: сменен) – 
от Голгота към Гетсимания, от кръстните страдания към душевните 
страдания (състрадателна любов към грехопадналото човечество). „Трябва да 
се знае, че през Гетсиманската нощ мисълта и чувството на Богочовека обхва-
нало всички паднали човеци в тяхното многомилиардно множество и оплакало с 
любовна скръб всеки поотделно. Това, разбира се, било постижимо само за сърце 
Божествено, всезнаещо. В това се състои и нашето изкупление. – Ето защо изку-
пител можел да бъде само Бог, Богочовек, а не ангел и не човек. Съвсем не защото 
за удовлетворяването на Божия гняв била нужна най-ценната жертва. От вре-
мето на Гетсиманската нощ и Голготския ден всеки вярващ, дори всеки, който 
започне да вярва, осъзнава своята вътрешна връзка с Христос и се обръща към 
Него в молитва като към неизтощим извор на нравствено възраждащи сили.”26 
„Изстрадвайки в Своята любяща душа нашето несъвършенство, нашата по-
рочна воля, Господ влял в природата ни извор на нови живителни сили – за всеки, 
който желаел и пожелае, започвайки от благоразумния разбойник.”27 

Митр. Антоний не приема гетсиманските страдания на Спасителя да се тъл-
куват като страх на Неговата човешка природа от предстоящите голготски 
кръстни мъки. Въпреки че много свети отци тълкуват този момент от Еванге-
лието тъкмо така – като изява, като естествен страх на човешката природа, 
ипостасно съединена с Божествената природа в Личността на Богочовека. Така 

23  Определението на Антоний Храповицки за човешка природа е онзи пункт от учението му, който е под-
ложен на задълбочена критика в гореспоменатия доклад на архиеп. Теофан. Според него в богословието 
човешката природа се разглежда не като реално метафизическо единство на всички хора, а като отвле-
чено понятие, абстракция, която ни е нужна при определянето на други понятия. В онтологизирането 
на понятието за човешка природа, се крие опасност от пантеизъм. Архиеп. Феофан (Быстров). Доклад об 
учении митр. Антония (Храповицкаго) о догмате Искупления. In Internet: http://www.holytrinitymission.org/books/
russian/dogmat_iskuplenia_theophan_poltavskij.htm#_Toc47846257 
24  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 44.
25  Според о. Г. Флоровски тук митр. Антоний стига до волунтаризъм, близък до този на немския философ 
Артур Шопенхауер. Изобщо Флоровски смята, че при формирането на мирогледа на Антоний Храповицки 
влиянието на философията върху него е много голямо. Прот. Георгий Флоровски, Пути русскаго богословия, 
Вильнюс, 1991 (репринт), с. 429.
26  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 36-37.
27  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 37.
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тълкуват този епизод и св. Йоан Златоуст, и св. Гр. Нисийски, св. Максим Изпо-
ведник, св. Йоан Дамаскин, св. Симеон Нови Богослов и др. Без да се противопос-
тавя явно на Отците, в този пункт руският богослов или не разбира, или не при-
ема, но във всички случаи се различава от това традиционно църковно учение.

По-късно ще видим, че св. Юстин Попович, като запазва учението на св. отци 
за естествения страх на Спасителя в гетсиманската нощ, допълва това 
учение с предложеното от вл. Антоний тълкувание.28 Преп. Юстин намира, 
че двете тълкувания не си противоречат едно на друго, а могат да се допъл-
ват, съграждайки по този начин по-пълна картина на иначе безкрайното и не-
постижимо за човешкия ум вътрешно преживяване на Иисус Христос.

Вместо учението за естествения страх митр. Антоний предлага своето 
учение за изкупителния характер на Христовите душевни мъки в Гетсиман-
ската градина. „Ние сме уверени – пише той, – че тежките мъки на Спасителя 
в Гетсимания произлизали от съзерцаването на греховния живот и грехов-
ните настроения на всички човешки поколения...”29 Т.е. Христос състрадавал 
душевно със състрадателна любов към цялото човечество за неговите гре-
хове и по този начин изкупил човешкия род. Тъй като тази състрадателна 
любов – както вече отбелязахме по-горе – представлява възраждаща сила, тя 
се вляла в човечеството като възраждаща благодат. „... В прехода (премина-
ването) на състрадателните, изпълнени с любов енергии на Изкупителя в ду-
ховната природа на вярващия и призовалия Го на помощ човек, се изпълнява 
чисто духовен закон на нашата духовна природа, открит в нашите догмати, 
но незабелязан от догматическата наука.”30

Традиционният възглед на руската догматическа школа на XIX век обикнове-
но се състои в следното (къде гласно, къде негласно) разделяне на обективна 
страна на спасението = изкупителното дело на Иисус Христос, извършено 
веднъж завинаги за всички човеци и всички времена; и от друга – субектив-
на страна = личният път на спасението, който всеки извървява със своята 
вяра, добри дела и с Божията благодат, т.е. субективното усвояване и инте-
риоризиране на обективно постигнатото от Господа спасение.31

28  В подобно направление мисли архим. Софроний Сахаров, който пише за гетсиманската молитва следното: 
„Гетсиманската молитва на Христос несъмнено е най-висшата от всички молитви по своето вътрешно дос-
тойнство и по своята изкупителна за света сила. В същото време тя се явява едно от най-безценните от-
кровения за Бога и Човека. Принесена на Бог Отец в Духа на Божествената любов, като никога ненамаляваща 
Светлина, тя пребивава действено в битието на света. Като исторически факт тя не е продължила дълго; 
но като духовен акт на Божия любов тя започнала още преди сътворението на света (срв. 1 Петр. 1:20) и не 
прекъсва до ден днешен. Присъствието на нейните сили ние усещаме в часовете на молитва за целия свят 
(...) В тази молитва Господ включил всичко, което станало от момента, в който се появил Първият Адам до 
последния човек, който ще се роди от жена. Така сме научени да мислим в нашата Църква (Иоан. 1:29; 1 Иоан. 
2:2). Лишените от битийния опит на подобна любов са безсилни да постигнат нейната необорима енергия, 
освещаваща през вековете всеки човек, жадуващ да приеме този дар”. Архим. Софроний (Сахаров), Видить Бога 
как Он есть, изд. Patriarchal Stavropegic Monastery of St. John the Baptist. Tolleshunt Knights, Essex, 1985, с. 231.
29  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 39.
30  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 39.
31  Вж. напр. еп. Сильвестр (Малеванский), Опыт православного догматического богословия с историческим 
изложением догматов. Т. 4, Киев, 1889, с. 115-116. Посоченото съчинение на еп. Силвестър е преведено на 
български език (1912–1914 г.) и е издадено от Св. синод на БПЦ.



2023 / брой 1 (178)

63

Митр. Антоний видимо не споделя това разделение. Затова пък не може да 
не отбележим, че в неговата концепция има определен уклон към „субекти-
визъм” – превръщане на изкуплението просто в даруване на човечеството 
на възраждаща благодат, от която всеки се ползва в зависимост от своята 
вяра и добри дела. Такова едно разбиране за изкуплението – като резултат 
от душевните страдания на Спасителя – е в пряка връзка с разбирането за 
прародителския грях. Нравствено-екзистенциалният подход на руския йе-
рарх към духовните явления и процеси е предпоставка и за тази негова при-
вързаност към „състрадателната любов” като възраждаща сила. Разбира 
се, идеята за състрадателната любов на Спасителя, която митр. Антоний 
предлага, не е погрешна сама по себе си. Той обаче сякаш заменя предиката със 
субекта – твърде често при него твърдението „Бог е любов” се превръща в 
противоположното – „любовта е Бог”. 

Третият момент в учението на руския епископ, на който не можем да не 
обърнем внимание, е неговото разбиране за същността на прародителския 
грях. По същество той отрича наследствеността на прародителския грях32: 
„И тъй, Адам е не толкова виновник за нашата греховност, колкото първи-
ят по време грешник и дори да не бяхме негови синове, пак все така бихме 
съгрешили. Трябва да мислим, че всички ние, дори при добра насока на волята, 
се явяваме грешници не затова, че сме Адамови внуци, а обратното: затова 
Всезнаещият ни дава живот в качеството ни на човеци (а не напр. на ангели), 
защото Той е провидял волята на всекиго от нас като подобна на волята на 
Адам и Ева, т.е. по същество не зла, но непослушна и горделива. И следовател-
но нуждаеща се от изправителна школа, каквато се явява и нашият земен жи-
вот в тяло, което постоянно смирява нашата опърничавост, в което и тая 
школа постига успех в лицето на почти всички свои възпитаници, на които е 
съдено да преминат пълния ѝ курс, т.е. да доживеят до дълбока старост...”33.

3. Учение за възстановяване единството на човешката 
природа
Антоний Храповицки се позовава на св. Василий Велики, според когото „не 
би имало разделение, вражда, нито война сред човеците, ако грехът не беше 
разсякъл човешката природа” (гл. 18 от „Подвижническите устави”).34 Изку-
пителят Господ Иисус Христос възстановява единството. Фактът на това 

32  В това отношение архиеп. Серафим Соболев отправя остра критика срещу митр. Антоний. Архиеп. Се-
рафим (Соболев), „По поводу статьи митр. Антония Храповицкаго „Догмат искупления”, в: архиеп. Серафим 
(Соболев), Искажение православной истины в русской богословской мысли, София, 1943, с. 32, 43. По тази тема 
вж. класическото изследване на прот. Йоан Романидис, Прародителският грях, Варна, изд. Варненската и 
Великопреславска св. митрополия, 2017.
33  Митр. Антоний (Храповицкий), Догмат искупления, с. 59. Различните учения за прародителския грях 
биха могли да бъдат условно подразделени на три групи: а) силно учение; б) умерено и в) слабо. Под „силно” 
се има предвид августинистката версия, т.е. пълната наследственост на Адамовия грях, който се насле-
дява като отпечатък върху всички следващи човеци; под „умерено” – не се наследява Адамовият грях, а 
само последствията от него: склонността към грях, смъртността, болестта и пр.; под „слаба” версия – 
интерпретацията, която предлага митр. Антоний, където единственото, което се предава, е „подража-
нието”, т.е. едно напълно външно на природата състояние.
34  Св. Василий Велики, Ἀσκητικαὶ διατάξεις, PG 31, 1384B.
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единство е Църквата като Богочовешки организъм. Тази идея за възстано-
вяване единството на човешката природа има своята предистория както в 
древната отеческа мисъл, така и в съвременни на митр. Антоний богослови 
и философи – от Владимир Соловьов до архиеп. Иларион Троицки.35 Както ще 
видим, тя е възприета и развита и в догматическото богословие на о. Юстин 
Попович.

4. Влиянието на митр. Антоний Храповицки върху о. Юстин 
Попович
Не са много изследванията36, които се занимават с тази тема. Може да се 
каже, че темата за взаимните влияния, отношения и духовни връзки между 
владика Антоний, от една страна, и авва Юстин – от друга, представлява 
една неразорана целина, благодатно поле за богословски и исторически из-
следвания, за биографи и историографи. 

В каква степен сръбският богослов възприема учението на руския митрополит?

Според еп. Григорий Граббе (1902–1995): „Мислите на митр. Антоний получили 
по-сетнешно развитие в пълно съгласие с тях в Догматиката на о. Юстин По-
пович – впрочем според приетото в неговия труд правило да не се позовава на 
никого от съвременните богослови, а само да привежда думите на светите 
отци. Той намерил у тях много сродни мисли, само че недоведени до система, 
както това направил митр. Антоний и впоследствие след него и самият о. Юс-
тин. В неговото изложение въз основа на техните слова се допълва много от 
казаното от митр. Антоний и напълно се отстранява това недоразумение, ко-
ето възникнало у недоброжелателната критика, упрекваща митр. Антоний в 
някакво умаляване значението на кръстните страдания на Спасителя”37. Гри-
горий Граббе продължава своите размишления: „Развивайки мислите на митр. 
Антоний, архим. Юстин в своята Догматика ги довежда докрай, като разясня-
ва, че делото на изкуплението не бива да се свежда до един [отделен] момент: 
Спасителевите страдания започнали още от момента на Неговото рождение 
в света и продължили до разпятието Му на кръста между двамата разбойници. 
Не можел да не страда и да не се мъчи Богочовекът, Който ежеминутно имал 
пред Своите всевиждащи очи всички грехове, всички пороци, всички престъп-
ления на Своите съвременници, също както и всички хора от всички време-
на. Отец Юстин пише думи, намиращи се в пълно съгласие със съчиненията на 
митр. Антоний, когото той толкова почиташе: „И до Гетсимания, но особе-
35  Архиеп. Иларион Троицки пише, че „истината за Църквата е поставена в най-тясна връзка с тайната на 
Пресветата Троица. Хората, които влезли в Църквата и възлюбили един другиго, са подобни на трите Лица 
на Пресветата Троица, чиято любов Ги съединява в едно Същество. Църквата е единосъщие на всички лица, 
създавано от тяхната обща любов едно към друго”. В такъв дух е и тълкуванието, което архиеп. Иларион 
дава на първосвещеническата молитва на Иисус Христос, като специално се позовава на Киприан Картаген-
ски, Василий Велики, Григорий Нисийски, Амвросий Медиолански, Иларий Пиктавийски, Кирил Александрийски, 
Августин, Йоан Касиан Римлянин. Вж. св. свщмчк Иларион Троицкий, Христианство или Церков?, в: св. свщмчк 
Иларион Троицкий. Без Церкви нет спасения, Москва – Санкт-Петербург, Сретенский монастыр, 2001, с. 55.
36  Вж. единственото по-пълно изследване: Лубардић, Б. Јустин Поповић и Русија: путеви рецепције руске 
филозофије, Нови Сад, Беседа, 2009.
37  Еп. Григорий (Граббе), О догмате искупления по Митрополиту Антонию, в сб. Догмат искупления, с. 147.
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но в Гетсимания, човеколюбивият Господ преживял всички мъки на човешката 
природа, излели се върху Него вследствие на греха; изстрадал всички страда-
ния, от каквито страдала човешката природа от Адам до последния негов по-
томък; преболедувал всички човешки болки като Свои; и в същото време имал 
пред Своите всевиждащи очи милиарди човешки същества, които вследствие 
на греха се мъчат в обятията на смъртта, болестта и порока... В Него, ис-
тинния Богочовек, плакала и ридала човешката природа, съзерцавайки всичко 
това, което тя извършила с падението си в греха и смъртта”. (Протосингел 
Др. Jустин Поповић. Догматика Православне Цркве, Београд 1925, т. 2, с. 377)”38.

От казаното излиза, че вл. Антоний задал мотивите, а о. Юстин ги доразрабо-
тил и аргументирал. Но това опростява както отношенията между двама-
та, така и богословието на последния. Преп. Юстин е оригинален с това, че 
нито за миг той не престава да обръща питащ взор към съчиненията на св. 
отци, от които черпи и вдъхновение, и просвета, и потвърждение на своята 
вяра и убеждения. 

Юстин Попович действително използва мотиви от богословието на Анто-
ний Храповицки, като същевременно се стреми да ги преформулира и предефи-
нира по такъв начин, така че те да станат достатъчно „безопасни” за догма-
тическата цялост и кохерентност на една система, каквато е догматиката. 

Във възторжената си, на моменти дори екстатична статия, наречена „Тай-
ната на личността на митр. Антоний и неговото значение за православно-
то славянство”, сръбският богослов пише за обаятелната личност на вла-
диката, привличала към себе си благочестивите сръбски младежи с изповед, 
наставление, вдъхновение. Антоний Храповицки завладявал младежките ду-
ши.39 „С какъв способ? Със състрадателна любов. Да владее човешките души 
със смиреномъдра любов е път евангелски, път апостолски, път светооте-
чески, път православен. Всяко господство над хората и владеене над тях, ко-
ето не е чрез любов, не е евангелско, нито светоотеческо, нито православно, 
но е не-евангелско, папистко, инквизиторско.”40 

С голямо уважение, любов, топлота, да не кажем – преклонение и поклонение, 
говори преп. Юстин за своя духовник и изповедник. Каква ли духовна връзка 
трябва да е имало, та бъдещият сръбски авва да напише: „Разрешете ми да 
изповядам пред вас – блаженият митрополит Антоний беше действителен 
владика на моята душа, истински епископ и пазител на моето сърце, в негово 
лице имах най-скъпия ми духовник...”41. 

38  Еп. Григорий (Граббе), О догмате искупления..., с. 149.
39  Този факт ни е засвидетелствал и архим. Киприан Керн, който подробно и твърде интересно описва 
многобройните срещи на Храповицки с тогавашните студенти богослови. Архим. Киприан (Керн), Воспо-
минания о митрополите Антонии (Храповицком) и епископе Гаврииле (Чепуре), Москва, изд. ПСГТУ, 2012.
40  Преп. Иустин (Попович), Тайна личности митр. Антония и его значение для православного славянства, 
в сб. Догмат искупления, с. 91.
41  Преп. Иустин (Попович). Тайна личности митр. Антония..., с. 104.
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Митр. Антоний е славянофил, който се опитва да създаде от славянството 
вселенска, а не етническа идея; архим. Юстин е също такъв славянофил. Рус-
кият владика е дълбок почитател на Достоевски, комуто посвещава две кни-
ги; сръбският авва изпитва топла любов към Достоевски и написва също две 
книги за него. Митр. Антоний живее почти две десетилетия като доброво-
лен прокуденик; архим. Юстин живее почти четири десетилетия като изпо-
ведник, прокуден от университета, от любимите студенти и чеда, затво-
рен от безбожния режим, трън в безоките очи на тоталитарната върхушка.

Сякаш по всичко си приличат – вярата, убежденията, пристрастията... Крити-
ката на папизма, любовта към православието, отличното използване на Све-
щеното писание, подвижническият живот... Само в едно, но твърде същест-
вено се разхождат. И това е догматическото богословие. За свети Юстин 
догматиката е извор на нравствеността42; за митр. Антоний – къде гласно, 
къде негласно – нравствеността е извор, източник и скрито начало на дог-
матиката. Оттам неговите най-остри критици – представители на крайно 
консервативното направление в руското емигрантско богословие – ще го об-
виняват именно в „нравствен монизъм” (Теофан Бистров и Серафим Соболев).43

Трябва да разграничаваме биографичните влияния от догматическите вли-
яния, макар много често двете да са свързани. Митр. Антоний наистина по-
влиява, и то значително, върху личността на Юстин Попович, но това влия-
ние не е праволинейно и механично. 

* * *

Нека резюмираме въпросното догматическо влияние на митр. Антоний върху 
Юстин Попович:

1) Св. Юстин възприема от своя изповедник идеята за състрадателната лю-
бов, но ѝ дава по-различно определение, а изкупителното ѝ значение е само 
част, момент от цялостното изкупително дело на Спасителя.

2) Св. Юстин е съгласен с Антоний Храповицки, че в Гетсиманската градина Хрис-
тос състрадавал на цялото човечество, преживявайки наново тежестта от 
всички грехове на всички човеци.44 Т.е. свети Юстин е съгласен, че в Гетсимания 
ние ставаме свидетели на душевните страдания на Христос, които също имат 

42  Той нарича житията на светиите „приложна догматика”. Преп. Юстин Попович, С всички светии, в: 
преп. Юстин Попович, Човек и Богочовек, Г. Делчев, изд. Неврокопската св. митрополия, 2013, с. 79.
43  Впрочем според Павел Евдокимов сам митр. Антоний определя своята богословска позиция като „нрав-
ствен монизъм”. Според същия богослов с митр. Антоний „започва моралистичната школа”. Към тази 
моралистична школа Евдокимов причислява още: патр. Сергий Страгородски, о. Светлов, Максим Тареев, 
Виктор Несмелов, Вячеслав Иванов, Дмитрий Мережковски. Вж.: Павле Евдокимов. Христос у рускоj мисли. 
Манастир Хиландар, 1996, с. 120 сл.
44  „Нито един ден, нито една Негова нощ не е била радостна – все мъка до мъка, жалост до жалост, гле-
дайки хората (...) Никой не е видял така дълбоко и не е знаел, и не е усетил каква е мъката от греха, как-
то Безгрешния Господ.” Свети Jустин Нови (Ћелиjски). Сабране беседе. Пасхалне беседе, т. III. „Беседа уочи 
Великог Петка” (1965). In Internet: http://www.svetosavlje.org/biblioteka/AvaJustin/SabraneBesedeSvetiJustin/
SabraneBesedeSvetiJustin159.htm 
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изкупително значение. Но същевременно сръбският богослов изтъква и друго 
тълкуване, което не противоречи, но – напротив, допълва първото. Това е раз-
бирането на много от св. отци, че в Гетсиманската градина Богочовекът из-
питал естествен човешки страх от предстоящите страдания, а „молитвата 
за чашата” е израз именно на този природен (и поради това негреховен) страх. 

3) Многократно с библейски, светоотечески и богослужебни позовавания 
преп. Юстин изтъква основополагащото значение на Разпятието, Кръста и 
смъртта на Спасителя Христос като апогей и връх на Неговото изкупително 
дело. „Основата на пирамидата на спасението е въплъщението”, а „Кръстът 
е пик в пирамидата на спасението, но като връх той стои върху всичко, ко-
ето е под него”.45

5. Връзката между душевните и телесните страдания на 
Спасителя
В своята Догматика архим. Юстин Попович пише: „Той [Спасителя] в дълбо-
чина изстрадал всички човешки страдания и понесъл всички човешки мъки. 
Максимумът на страданията Той най-силно от всеки друг изпитал в Гетсима-
ния и на Голгота. Впрочем и до Гетсимания, но особено в Гетсимания, човеко-
любивият Господ преживял всички ужасни терзания на човешкото естество, 
задушили това човешко естество по причина на греха; Той изстрадал всички 
скърби, на които се подхвърлило естеството от Адам и дори до последния 
негов потомък; лично поел всички човешки болки, понесъл като Свои собст-
вени всички човешки „печали” и в Самия Себе си претърпял всички хорски 
бедствия; и в същото време със Своите всевиждащи очи Той видял всичките 
милиарди човешки същества, изнемогващи от мъки в пътищата на смъртта, 
болестите и пороците по причина на греха. Заради това Той рекъл и страшно 
редял: „душата Ми е прескръбна до смърт” (Мат. 26: 38)”46. 

Посоченото в курсив е като че буквална препратка към съчинението „Догма-
тът за изкуплението”, което разгледахме по-горе. Духовната логика, която 
следват двамата – Храповицки и Попович – е като че ли сходна, в този пункт 
се преплита и доста си прилича. Ако Господ Иисус Христос пострадал за чо-
вешкия род, и то пострадал до смърт, то това във всички случаи е резултат 
от Неговата безрезервна, абсолютна, Божествена любов към човеците. Но 
тази Негова любов, която намира Своя пълен и оптимален израз в голготска-
та кръстна смърт, не може да няма и вътрешно изражение – безкрайното 
съзнание на Богочовека обхванало в себе си всички мъки и страдания на чове-
ците, породени от всички грехове – които са извършени, които се извършват 
и които предстои да бъдат извършени. „В своето безкрайно човеколюбие 
Всемилостивият Господ преживял за нас и вместо нас всички мъчения и горес-
ти, опустошаващи човешкото естество вследствие на неговото падение в 
греха и смъртта. Претърпявайки това за всички хора и вместо всички хора, 

45  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, Москва 2006, с. 8
46  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 89-90.
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Той плачел и скърбял за греховете на целия свят, молил се до кървава пот (вж. 
Лук. 22:44). Всичко това Той правел не за Себе си (Лук. 23:27-38), а заради човеш-
кия род, чиито грехове, страдания и смърт Той поел доброволно върху Себе 
си. Всички страдания, всяка смърт и наказание, навлечени от греха на човеш-
кия род, с всичките им ужасни последствия, неудържимо поразили човешкото 
естество във вида на безчислени мъки, болести и скърби – [всички тях] милос-
тивият Богочовек взел върху Си. Безмерната човешка греховност и всичките 
ѝ зловещи спътници: недъзите, бедствията, скърбите, многообразните ви-
дове смърт, временните и вечните мъки – напрягали милостивото сърце на 
Иисус и като горчива чаша се представяли пред очите Му, показвайки страш-
ната отговорност на човешкия род пред Бога. В Него, истинния Богочовек, 
плачело и ридаело човешкото естество, виждайки какво е извършило то със 
своето пропъждане в греха и смъртта. То [човешкото естество у Богочове-
ка] се ужасявало вместо всички нас за всички свои грехове и падения. И всичко 
това се сляло като в една чаша на горчивината: „Отче Мой, ако е възможно, 
нека Ме отмине тая чаша” (Мат. 26:39).”47 Следователно, заключава сръбски-
ят богослов, „само в Господ Иисус Христос човешкото естество достигнало 
до пълно осъзнаване на ужаса и адското свойство на греха и смъртта”. 

Нека повторим думите на сръбския отец: „Само в Господа Иисуса Христа чо-
вешкото естество достигнало до осъзнаване на ужаса и адското свойство 
на греха. Защото дотогава то пребивавало в своеобразен греховен възторг, 
в някакво бълнуване, в полусън, в опиянение от злото и страстите. За да го 
пробуди, отрезви и избави от греха и смъртта, човеколюбивият Господ като 
истинен човек, като притежател на истинното човешко естество добро-
волно преминал през всички страдания и смърт, очиствайки и освещавайки 
човешкото естество от греха и смъртта. При това Той действал като ис-
тинен Бог: в навечерието на кръстната смърт не е останал безсилен и не се 
е уплашил, а преживял цялата трагичност на човешкия род, доброволно пре-
търпял всичко и отишъл на смърт, за да го спаси със Своите Богочовешки 
страдания и смърт. Оттук и думите: „обаче не както Аз искам, а както Ти” 
(Мат. 26: 39)”48. 

Прави впечатление изразът „в навечерието на кръстната смърт [Христос] 
не е останал безсилен и не се е уплашил”. Не е ли това директно свидетелство, 
че св. Юстин Попович, също както митр. Антоний Храповицки, не приема ши-
роко разпространеното тълкувание за гетсиманския страх като страх на 
човешкото естество у Богочовека от предстоящите Му мъчения и смърт? 
Но малко по-надолу св. Юстин ще приведе думите на св. Атанасий Велики: „... 
когато плачел и се възмущавал, плакало и се възмущавало не Словото като 
Слово, а това било присъщо на плътта; и когато се молил да Го отмине тая 
чаша, не Божеството се е страхувало, но и тази слабост била свойствена на 
човечеството” (изразът е взет от слово „Против арианите”, кн. 3).49

47  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 90.
48  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 90.
49  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 91.
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Св. Юстин признава и двете тълкувания за съвместими и допустими: 1) В 
гетсиманската нощ Спасителят състрадавал с душата си на всички страда-
ния на човешкия род. Тази състрадателна любов има изкупително значение, 
без да бъде завършек или пълнота на изкуплението. Безгрешната душа на Бо-
гочовека състрадавала на всички грешни души на всички човеци. „В нейната 
безгрешна всечистота и безгрешна всеценност – от една страна, и в нейно-
то естествено, генетично родство с човешката душа – от друга страна, 
се съдържа всесилната ѝ изкупителна и спасителна сила и могъщество.”50 
2) В гетсиманската „молитва за чашата” Христос изпитал чувство на ес-
тествен страх от предстоящите страдания на Кръста и чувство на бого-
оставеност. Това е свидетелство, че освен Бог Той същевременно е и Човек. 
„Като човек Спасителя усетил дълбината на човешката богооставеност и 
като Богочовек я изцерил със Своя предсмъртен вик: „Боже Мой, Боже Мой, 
защо си Ме оставил?” (Марк. 15: 34).”51 Св. Атанасий Александрийски е катего-
ричен, че тези думи Спасителят произнесъл „от името” на човечеството. 
Изниква сякаш някакво напрежение между Неговата божествена и Неговата 
човешка природа. Но това напрежение е привидно. То се разрешава в кръст-
ната смърт, в която пострадала човешката природа, но не самá по себе си, 
а в ипостасно единство с Божеството. Така Бог понесъл страдания, които 
не са собствено Негови (Той е нестрадателен), а човешки, но възприети от 
Него по силата на ипостасното Му съединение с човешката природа. За Юс-
тин Попович чувството на богооставеност, засвидетелствано в гетсиман-
ската молитва, има умилостивително значение: „Той произнесъл: „Защо си Ме 
оставил?” – с което явно унищожил постигналата ни оставеност и така уми-
лостивил Отца по отношение на Себе си, призовавайки върху Себе си потреб-
ната нам милост.”52 Т.е. Христос изпросил за Себе си като Човек, за Своята 
човешка природа милостта, която ние самите не бихме могли да изпросим.

В тези богословски размисли преп. Юстин казва и още нещо. Христос не само със-
традавал душевно на нашите страдания и грехове. Той се молил на Отца за нас 
и тази Негова молитва била чута. Той е истинен представител на целия човеш-
ки род и извършил онова, на което ние сами не бихме били способни. Първо, той 
състрадавал душевно на всички човеци и второ, той пострадал телесно за 
всички човеци. Той състрадавал с душата Си през целия живот, но в Гетсимания 
най-силно, най-пълно, най-цялостно. Цял живот претърпявал телесни слабости, 
нищета, страдания, но на Кръста най-пълно, до краен предел – до смърт.

Обобщавайки единството на Гетсимания и Голгота, на душевните и телес-
ните мъки на Христос, св. Юстин достига до задълбочени и проникновени бо-
гословски изводи. Той пише, че богочовешкият изкупителен подвиг се прос-
тира върху цялото човечество, „диференцирано в несметно число човешки 
личности”. Но човекът е психофизическо цяло, душа-и-тяло ведно. „Като съ-
вършен човек такова същество бил и Богочовекът Христос.” Със Своя спа-

50  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 132.
51  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 91.
52  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 93.
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сителен подвиг Той обхванал и душевната, и физическата страна на човека, 
„тъй като Неговите спасителни страдания еднакво и неразделно пронизва-
ли и душата Му, и тялото Му. Неговото гетсиманско смъртно мъчение под 
човешкия грях и за човешкия грях, който Той взел върху Себе си, се проявило 
като телесна смърт на Голгота. Страданието, което човешките грехове 
причинявали на душата на Богочовека, завършило със своето естествено 
следствие – телесната смърт на Кръста, тъй като Той като съвършен чо-
век е психофизическо същество.”53 Както простичко, но много точно казва 
св. Атанасий Александрийски: „В качеството на изкупителна цена Той дал 
тяло за тяло и душа за душа...” („Против Аполинарий”).54 Преподобният отец 
ни показва диалектиката на човешкото тяло-и-душа, перихореза, без чието 
наличие човешката природа би била непълна, ущърбна, раздробена и непъл-
ноценна.55 Същевременно той разкрива, че пълнотата на това единство на 
душевно и телесно намираме у Богочовека Христос, Който за нас е образец 
във всичко.

Нека пак да повторим. Единството на душевните и телесните страдания 
на Спасителя се основава на единството на Неговата Личност. Бог стана чо-
век, без да се изменя по Божество. Той усвоява нещо повече от това, което 
е като Бог, без да губи нищо от онова, което е. Същевременно Бог става не 
просто плът (в смисъл на тяло), а именно човек, възприемайки психосоматич-
ната конституция (устройство) на човека, но и съдържанието на тази кон-
ституция в един конкретен, ипостазиран и личностен модус. Така можем да 
говорим за теоантропология. Богочовекът страда със Своите душа и тяло. И 
ако страда телесно, той също толкова силно страда и душевно.56 Или, както 
се казва в „Определението” („Ороса”) на Петия вселенски събор: изповядваме 
„съединението на Бог Слово с одушевената (с душа умна и разумна) плът”57.

6. Измерения на изкуплението

а) Юридическата терминология

Св. Юстин не бяга от т.нар. „юридически” и „търговски” термини: дълг, прав-
да, справедливост, удовлетворение, оскърбление, отплата, откуп, цена, из-
купление, изкупуване, права, престъпление, наказание, съд, присъда, осъждане, 
Божи гняв, умилостивяване, заслуги, примиряване и т.н. Опитва се обаче – къде 
успешно, къде не толкова – да интегрира всички тези понятия така, че те да 

53  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 111.
54  Цит. според: преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 112.
55  Прот. Георги Флоровски отбелязва, че състоянието на душата, отделила се от тялото при смъртта 
на човека, е непълноценно. Той вече не е целият човек, губи своята цялост. Оттук следва и необходимост-
та да бъде възстановено единството на човека, нарушено вследствие на смъртта. Това ще стане при 
възкресението на мъртвите – в тяло. Дотогава състоянието на човека ще бъде не-цялостно, в някакъв 
смисъл не-човешко, „призрачно”. Вж. прот. Георги Флоровски. Творение и изкупление, София, Православен ка-
лейдоскоп, 2008, с. 264-295.
56  Тук от методологическо гледище решаващ е халкидонският догмат за неслитното, неразделно, нераз-
лъчно и неизменно ипостасно реално и конкретно единство на двете природи.
57  Καρμίρης Ἰ., Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τόμ. Α΄, ἐν Ἀθήναις 1960, σ. 193.
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служат на догматическото богословие, а не то да служи на тях. И източните 
отци, и римокатолическите богослови ползват тези понятия, доколкото те 
са взети от Свещеното писание. 

Нека се върнем за малко в историята на апостолското благовестие. Освен 
възвишен боговдъхновен и строго сакраментален характер свещените кни-
ги на Новия завет имат и своя конкретен исторически контекст на поява 
и написване. Апостол-Павловите послания, в които най-често се срещат 
посочените термини, са писани до гръкоезични общности, гръкоезичната 
еврейска диаспора. Това е градско население, което активно комуникира, раз-
вива търговия, мореплаване, обмен на хора, стоки и услуги.58 Тези хора усвои-
ли Средиземноморието и Близкия изток, непрекъснато обикаляли римските 
провинции – Палестина, Киликия, Кападокия, Ликаония, Кария, Лидия, Мизия, 
Тракия и т.н., постоянно развивали контакти помежду си. Как ап. Павел тряб-
вало да пише за тях? Преди всичко разбираемо. Както сам той свидетелства: 
„в църква предпочитам да кажа пет думи разбрани, за да поуча и други, откол-
кото хиляди думи на език непознат” (1 Кор. 14:19). При това проблемът на дог-
матическото богословие съвсем не е в изразите, а в тяхното буквализиране 
и опростяване. Действително в богословието на Юстин Попович например 
тези „юридически” и търговски термини се срещат често – било като негови, 
било при позоваване на Отците. Той се стреми обаче да превърне юридизма в 
онтологизъм. Онтологизъм като осъзнаване на битийната бездна, предизви-
кана от греха (тежката „вина зе греха” и неговата „платка” – смъртта), и съ-
щевременно избавянето на човека от тази бездна чрез спасителния подвиг 
на Христос – единственото истинно Благобитие.

б) Изкуплението – плащане на дълга

В Мат. 20:28 сам Господ Иисус Христос казва за Себе си: „Син Човеческий не 
дойде за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина”. Сле-
дователно сам Спасителят нарича Своята жертва λύτρον („откуп”). Св. Йоан 
Златоуст смята, че тази дума е използвана, за да се подчертае, че Христос не 
просто послужил на другите, но че отдал Себе си за човеците, вкл. за врагове-
те, които Го мразели.59 

• За Божията правда. Подчертавайки многократно, че Христос е постра-
дал от любов към погиващото творение, св. Юстин възприема и идеята 
за накърнената Божия справедливост. Той не намира противоречие между 
двата начина, по които описваме богочовешкия подвиг на спасението и 
Неговата жертва: като израз на всесъвършената и безкрайна Божия лю-
бов и на абсолютната и ненакърнима Божия правда. „Вземайки върху Себе 
си греха на света в цялата му безмерна пагубност и ужас и принасяйки Себе 

58  Търговията има по определение космополитен характер. Юдейският плен – заедно с последвалите от 
него събития – направил от юдеите търговски народ. Тази вътрешна наклонност на народа била ограни-
чавана в началото от Моисеевото законодателство, а после от влиянието на пророците. Но когато тези 
ограничения отпаднали, юдеите се отдали на търговията. 
59  Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα εἰς τὸν ἅγιον Ματθαῖον τὸν εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία ΞΕ΄, PG 58, 622.
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си като непорочен и незлобив Агнец в жертва за хората, Господ Иисус Хрис-
тос изпълнил цялата Божия правда, която справедливо и напълно естест-
вено осъдила съгрешилия човек на смърт. По своята природа Божията 
правда не търпи греха, включващ в себе си смъртта; от богообразното 
човешко същество тя изисква свят и безгрешен живот. Спасителят със 
Своето богочовешко домостроителство на спасението изцяло удовлет-
ворил Божията правда и като нов Адам, като представител на новото 
човечество, изискал правото, което като Бог винаги имал – да отпуска 
греховете на хората, да ги освещава със Своята кръв и да ги води към ве-
чен живот.”60 Бог изискал Своето право, но Неговото право е милосърдно. 
Той изискал справедливостта да възтържествува, но в последна сметка 
това била справедливост на милостта, на любовта, на саможертвата. 
С Христовата кръстна смърт справедливостта е възстановена, но тя 
е възстановена чрез милостта и любовта, а не чрез гнева. В този смисъл 
удовлетворението на накърнената Божия правда по чуден начин мистич-
но съвпада с оделотворяването на Божията любов. Любовта се превръща 
в единствено средство, единствено оръдие на правдата.

• За Божията любов. „Тайната на изкуплението на човешкия род е обкръ-
жена отвсякъде от безкрайностите на Божията любов: безгрешният 
Богочовек, бидейки безсмъртен по природата си, умира доброволно, за 
да изкупи хората от смъртта със Своята богочовешка смърт.”61 Юс-
тин Попович говори за „чудотворящата сила” на Божията любов.62

• Изплащането на дълга. За да обясни този момент, архим. Юстин при-
бягва до „Слово за Пасха” на св. Йоан Златоуст, където четем: „Адам съ-
грешил и умрял. Христос не съгрешил и също умрял. Това е необичайно и 
дивно: Адам съгрешил и умрял, а Христос не съгрешил и също умрял. Защо 
е това и за какво е? – За да може съгрешилият и умрелият с помощта 
на Несъгрешилия и Умрелия да се освободи от оковите на смъртта”63. 
Грехът е огромен, а човекът е краен и малък. Единствено безкрайно го-
ляма жертва може да компенсира този огромен грях. Такава една жерт-
ва може да бъде само богочовешка – нито само човешка (защото човек 
не може да плати такава огромна цена), нито само Божествена (защо-
то как тогава би се ползвал от откупа именно човекът). Плащането 
на дълга = Бог опрощава дълга заради Христовата жертва, т.е. заради 
Своята собствена Божествена любов. Следователно „плащането на 
дълга” е всъщност опрощаване от Бога на дължимото.

в) Изкуплението – освобождаване от властта на дявола

За каква „власт на дявола” може да става дума тук? Та каква власт има дяво-
лът? Къде отива Божието всемогъщество над цялото творение, след като 
60  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 98.
61  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 100.
62  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 105.
63  Цит. според: преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 98.
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допускаме каквато и да било власт у дявола, пък била тя и само върху малък 
отсек, отделен парцел от битието?64 Тогава излиза, сякаш Бог е безсилен вър-
ху тази – макар и малка – част от битието, която владее дяволът? Но това 
е невярно, това е хула. Човекът и единствено човекът овластява дявола. 
„Властта” на дявола върху човека = властта на човека да отдава собстве-
ната си воля на дявола. Отказът от свободата посредством греха предава 
човека на дявола. 

„И пред всеправедния Бог, пише сръбският богослов, Христовата жертва е 
достатъчна за изкупление на човешкия род; но и пред неправедния дявол тя 
има същото значение. Иска или не иска това, дяволът чувства и осъзнава ця-
лата оправданост и неизбежност на човеколюбивата жертва на изкупление-
то, принесено от Спасителя (...) И когато някои св. отци представят изкуп-
лението на човешкия род като откуп към дявола, те правят това не защото 
учат, че Господ Иисус Христос принесъл Своята душа в жертва на дявола, за 
да откупи човешкия род, а показват цялата логическа неизбежност, богочо-
вешка оправданост и всемогъщество на Христовия изкупителен подвиг дори 
за самия дявол. Те изразяват това с привнасяне на антропоморфизъм, за да 
направят отчасти достъпна за човешкото разбиране необозримата тайна 
на изкуплението.”65 

За св. Юстин – и това е много важно с оглед критиката на юридизма – под изра-
за „откуп, изплатен на дявола” следва да се разбира не че Христос се е предал 
вместо хората на дявола, а „че и за самия дявол станало ясно и очевидно спасе-
нието на човешкия род, извършено с кръстната смърт на Богочовека”66. 

В своето Слово 45 св. Григорий Богослов се опитва да отговори на въпроса: 
„На кого е изплатен дългът за греха? На кого Христос плаща откупа – на дяво-
ла или на Отца?”. Св Григорий пише: „Не е ли очевидно, че Отец приема жерт-
вата не затова, че Той я изисквал или е помолил за нея, а заради домострои-
телството (διὰ τὴν οἰκονομίαν) и затова, че на човека било нужно да се освети 
чрез човешката природа на Бога, та Той сам ни избавил, побеждавайки власт-
та на мъчителя, и ни довел до Себе си чрез Сина, Който посредничи и устрой-
ва в чест на Отца, Комуто Той се покорява във всичко. Такива са Христовите 
дела, а останалото да бъде почетено с мълчание.”67

г) Изкуплението – премахване на проклятието

В Бит. 3:17 се казва: „А на Адама рече: загдето си послушал гласа на жена си и си 
ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: не яж от него, – проклета 
да е земята поради тебе...”. Моисей обяснява израза „проклет е всеки, който 
виси на дърво”: „Ако някой извърши престъпление, достойно за смърт, и бъде 

64  Θεοδώρου Ἀ., «Ἡ περὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Σατανᾶ θεωρία ἐν τῇ σωτηριολογίᾳ τῆς Ἀρχαίας Ἀνατολικῆς 
Ἐκκλησίας», Θεολογία ΚΗ΄ (1957), 103-114, 225-237, 412-419.
65  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 133. 
66  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 138.
67  Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΜΕ΄, PG 36, 653B.
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умъртвен, и ти го обесиш на дърво, тялото му не бива да пренощува на дър-
вото, а го погреби в същия ден, защото проклет е пред Бога (всеки) обесен (на 
дърво)” (Второз. 21:22-23). Когато например Йероним тълкува това място, 
той отбелязва, че проклятието не произтича от начина на смъртта („виси 
на дърво”), а от тежестта на греха. Следователно думата проклятие озна-
чава тежестта на прародителския грях с оглед на неговите последствия 
за човечеството.68 „Невинният Господ Иисус Христос станал за нас клетва, 
тъй като приел върху Себе си проклятието за първородния грях и за всички 
грехове на света (вж. Иоан. 1:29), заедно с всички ужасни следствия от греха: 
немощите, мъченията, страданията, смъртта – които съставляват печал-
ното и неминуемо възмездие за греха.”69 

При описанието на тази причинно-следствена верига Юстин Попович сякаш 
има предвид следната последователност: съгрешаваща воля → всеобща гре-
ховност на природата → тленност (смъртност) на природата и на всеки човек 
поотделно. Т.е. появява се опосредяващото звено на „греховността”. Получа-
ва се така, че ние – потомците на Адам – наследяваме не тлението („склон-
ността към грях”)70, а греховността като „жива сила”, действен принцип, 
спяща потенция, която живее у всекиго от нас като наследство от Адам и 
се пробужда (актуализира) от нашите собствени грехове (активирана лична 
греховна воля).

д) Изкуплението – умилостивяване на праведния Божи гняв

На някои места в Свещеното писание (предимно в Стария завет) безстраст-
ният Бог бива определян като прогневил се, гневлив, обхванат от ярост и 
гняв. Юстин Попович смята, че „пречистото и пресвято Божие естество се 
гневи на греха като на нещо противо-Божествено и противоестествено”71. 
Забележете: Бог се гневи не на грешниците, а на греха. Но какво все пак озна-
чава, че „Бог се гневи”? „Със своето фатално грехопадение човек въздигнал 
против себе си цялото творение както на небето, тъй и на земята: на небе-
то той оскърбил и опечалил ангелите, целият смисъл на чието съществува-
не е в неотстъпното изпълнение на волята на Трислънчевия Господ; на земя-

68  Трябва да се признае, че когато говори за прародителския грях, позицията на преп. Юстин невинаги е 
напълно последователна. В част 2, отд. 1, §35-41 от своята Догматика той говори за „първороден грях”, 
като отбелязва, че Бог би бил несправедлив, ако допуснел само заради личния грях на Адам и ние да бъдем 
подхвърлени на същия грях и същото осъждане – само защото сме Адамови потомци. Всъщност ние се про-
явяваме като потомци на Адам тъкмо тогава, когато със своите лични грехове продължаваме неговия 
грях. „... Всезнаещият Бог предвидял, че волята на всеки един от нас ще бъде подобна на волята на Адам 
и че всеки от нас ще съгреши, както и Адам.” И тук цитира Теодорит Кирски: „Всеки от нас подлежи на 
смърт не за греха на праотеца [Адам], а за своя собствен грях”. С други думи: това, което човечеството, 
човешката природа наследява от Адам, не е неговият личен грях, а греховната склонност, смъртността, 
тлението, което ни прави особено податливи на греха. Т.е. ние наследяваме не греха, а последствията на 
греха (болестите, страстите, смъртта), склонността към греха. Малко по-нататък обаче Попович пише: 
„Всеобщата приемственост на първородния грях, проявяваща се във всеобщата греховност на хората, 
не е човешка измислица; напротив, тя се съдържа в богооткровената догматическа истина на християн-
ското вероучение”. Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 2, с. 248. 
69  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 141.
70  Срв. преп. Максим Изповедник, Πρὸς Θαλάσσιον, Ἐρώτησις ΜΒ΄, PG 90, 405C.
71  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 152.
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та той смутил цялата твар, заразил я с бацилите на злото, навлекъл върху 
нея проклятие и по този начин я призовал на война против себе си.”72 Грехът 
разломил битието, разкъсал творението (човек срещу природа). 

„И тъй, човекът дал място на злото в своята воля – пише православният дог-
матист – и го въвел в света. Наистина, човекът, който по своята природа е 
предразположен към познание на Бога и към любов към Него, избрал злото, за-
щото то му било подсказано: в това е цялата роля на змията. По такъв начин 
злото в човека, а чрез човека и в земния космос, е свързано със заразяването, 
в което обаче няма нищо автоматично: то можело да се разпространи само 
със свободното съгласие на човешката воля. Човекът се съгласил на това 
господство над себе си.”73 

Тежестта на греха била толкова голяма, че нищо друго не би подхождало пове-
че – като ответна реакция към него – освен гняв, праведен грях. Поради това 
и старозаветните свещени писатели не можели да намерят никое по-добро 
определение за отношението на Бога към „всепагубния грях” освен опреде-
лението „Божи гняв”. Затова и пророците в своите назидателни речи често 
говорят на Израиля за Божия гняв. Затова и св. отци възприемат това поня-
тие. За да бъде изразена тази контрастна противоположност между Божи-
ята праведност и греха, се използва изразът „Божий гняв”. Но укротяването 
и успокояването на Божия гняв идва от самия Бог – от Неговия всемилостив 
промисъл за избавление на грешниците от греха, за победа над злото и произ-
тичащата от него смърт. И разрешаването, прекратяването на Божия гняв 
не е някакъв външен резултат от изкуплението. Вече в самата Личност на 
Богочовека е извършено умилостивяването. Т.нар. „умилостивяване на Бо-
жия гняв” не е външно отношение между Иисус Христос и Бог Отец, а вътреш-
но, иманентно извършено в самия факт, че Бог стана човек. Личността на 
Богочовека е начало, принципно разрешение на гнева, „умилостивяване” на 
Бога, възстановяване на правдата, тържество на любовта. „В Личността на 
безгрешния Богочовек човешката природа за пръв била оправдана пред Бога и 
Божият гняв бил отвърнат от него. Ето защо в цялата си Богочовешка Лич-
ност и във всичките си дела Спасителят явява със Себе си и действително 
е умилостивяване пред Бога за нашите грехове, по думите на Воангарес: „и 
Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите грехове, но и за 
греховете на цял свят” (1 Иоан. 2:2; срв. 4: 10).”74

72  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 151.
73  Лосский, Вл., Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие, Москва, 1991, 
с. 251. Владимир Лоски определя по следния начин смисъла на изкуплението, извършено от Богочовека: „... 
изкуплението ни се представя като негативната страна на Божествения план: то предполага анормал-
на, трагична „противоприродна” реалност (...) По такъв начин изкуплението, заемащо своето определено 
място в Божествения план, се определя от няколко момента, все повече и повече разкриващи пълнотата 
на Божественото присъствие. Това е преди всичко отстраняването на радикалните прегради, отделящи 
човека от Бога и най-вече греха, който подчинява човечеството на дявола и прави възможно владичество-
то на падналите ангели над земния космос. По-нататък освобождението на пленените твари се съпро-
вожда с възстановяване на тяхната природа, която отново става способна да възприема благодатта 
и да шествува „от слава в слава” дори до уподобяване, в което възприема природата на Божеството и 
става способна да преобрази целия космос” (с. 281).
74  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 152-153.
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Накрая на своите размишления преп. Юстин привежда тълкуване на св. Гри-
горий Палама, според когото изразът „Божи гняв” обозначава „праведното 
оставяне на човека от Бога”. Следователно т.нар. „гняв Божи” е всъщност 
състояние на богооставеност. По този начин и умилостивяването на Божия 
гняв в изкупителното дело на Иисус Христос придобива ново значение – като 
възвръщане на отдръпналата се Божия благодат от човека. Това е дълбинно-
то значение на думата „умилостивяване”.

е) Изкуплението – лечение

„Всяко страдание на Спасителя е непресъхващ извор на Богочовешки спася-
ващи сили. И подобно на всяко човеко страдание, зад което стои грях, така и 
зад всяко богочовешко страдание стои лечение.”75 След мъките и кръстната 
смърт на Иисус Христос човешките страдания придобиват съвсем различно 
значение. От безсмислен кошмар и безцелно мъчение страданието се превръ-
ща в спасително лекарство.76 

7. Кръстът – основа, център и връх на изкуплението

„... В кръстната смърт на Спасителя Неговата безмерна любов към човека и 
Неговите страдания за човека достигат връх; ето защо Кръстът се откро-
ява като пик на богочовешкия подвиг за спасението на света. В същото вре-
ме кръстната смърт на Богочовека е изкупление на света и спасение на све-
та, и победа над греха, смъртта и дявола. Кръстът е синтез на всичко това: 
и изкупление, и спасение, и победа. Това са само трите страни на един и същ 
подвиг – богочовешки цялостен и неразделен. Защото е невъзможно да бъде 
раздробено на части единното и неделимо дело на спасението, извършено от 
единния и неделим Спасител. Всичко в това дело е безкрайно важно, но апоге-
ят на всичко е кръстната смърт.”77 

Обикновено обвиняват Юстин Попович в прекалено силен акцент върху изку-
пителното значение на Христовия живот на земята като единно цяло78, а не 
само (или предимно) на Неговата кръстна смърт. За сръбския богослов изкуп-
лението е единство от събития, а не едно отделно събитие от живота на 
Спасителя. Та можем да изолираме един час от живота на Спасителя, или три 
дни от Неговия земен път, и да кажем: тези три дни са изкуплението, в тях е 
цялото спасение?

В Кръста е цялото спасение, цялото изкупление, но само в този смисъл (и 
единствено в този смисъл), че всички други събития водят към Кръста, че 
75  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 95.
76  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 96.
77  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 89.
78  Срещу о. Юстин съществува и друго обвинение, което не е собствено предмет на настоящия текст, 
но което не можем да не споменем. Някои критици го обвиняват в еклесиологичен иманентизъм, като твър-
дят, че той буквално отъждествява Църквата с Богочовека, поставя знак за равенство между Господ Иисус 
Христос и Църквата. По такъв начин според тях се обезличавала (о-без-личностява). Личността на Богочо-
века и същевременно се обожествяват всички човеци в Църквата, вкл. с техните греховни немощи. 
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всяка стъпка на Спасителя Го приближава към Кръста, а нас ни приближава 
към избавлението от греха и смъртта. „Всички пътища на богочовешкия зе-
мен живот на Спасителя водят в Йерусалим на кръстните страдания.”79 Т.е. 
Кръстът съдържа в себе си всичко: и Въплъщението, и Рождението, и Кръ-
щението, и Преображението. Той в някакъв смисъл съдържа и Възкресението, 
доколкото разпнатият на Кръста Богочовек не би могъл да не възкръсне.

Значението на кръстната смърт е безкрайно, космическо, вселенско. Тя съ-
държа в себе си в снет вид предходните моменти от Христовия живот и в 
същото време ги увенчава със себе си. Тя е победа над смъртта и победа над 
бащата на смъртта – дявола. След нея грехът изгубил своята опора. „Явя-
ването на безгрешния Господ изгонило греха от царството на битието в 
царството на псевдобитието, в царството на фиктивното, лъжовно би-
тие, в царството на злото. Защото злото в сравнение с Благото – Което е 
единственото истинно Битие – е собствено казано, небитие.”80 

Кръстната смърт е81:

• Жертва, която е „необходима по Божественото домостроителство 
за спасение на човешката природа, за освещаване на човешката кръв и 
човешкия живот”. Тя е подобна на старозаветните жертви, но те нико-
га – колкото и хиляди пъти да се повтарят – не могат да възстановят 
нарушената връзка между Бога и човека и да установят примирие, до-
като Христовата жертва е пълнота на всички жертви, тя е единстве-
ната истинска жертва в пълния смисъл на думата, защото е абсолют-
но свободна и при нея Жертвата и Първосвещеникът съвпадат в една 
Личност. 

• Израз на човеколюбие: „тя е угодна на Бог Отец, но в строгия смисъл на 
думата тя не е безпощадно изискване на Отец към Неговия Единороден 
Син”, защото в крайна сметка е единен акт на Св. Троица.

• Очевидност: „и за Бога, и за хората, и за ангелите, и за дявола”. Т.е. 
кръстната смърт е неоспорим факт, превърнал се в закон с всеобщи 
последствия – всичко допреди нея поробено от греха, сега е очистено и 
освободено от него.

Кръстът има вселенско-историческо значение. „С тайнствената, Божестве-
на сила на кръстната смърт на Спасителя е обезсилен, лишен от могъщество 
и умъртвен грехът като динамична сила на дявола и творческа сила на смър-
тта.”82 Следователно кръстът придобива двояко значение: 1) като синоним 
на голготската изкупителна смърт – прегръдката на Христос към човечест-
вото; всеобхватността на спасението, което е насочено към четирите по-
79  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 86.
80  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 165.
81  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 138.
82  Преп. Иустин Попович, Собрание творений, т. 3, с. 162.
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соки на света (Изток, Запад, Север и Юг); силата на изкуплението, която очис-
тва четирите стихии (елемента), от които е съставено творението, и 2) 
като вечен символ, изобразен във времето върху временни предмети – това 
е буквалното разбиране за кръстното знамение, което изобразяваме върху 
себе си, върху домовете и храмовете, върху книгите и украшенията си.83 

8. Заключение

Според гръцкия богослов Панайотис Нелас различните мнения, които среща-
ме у светите отци на Църквата относно съдържанието и смисъла на изкупи-
телното дело на Господ Иисус Христос, могат да бъдат обобщени в няколко 
категории:

а)  етическа теория: Синът Божи изкупва човечеството в качеството 
Си на Учител и Просветител, превръщайки се в образец за подража-
ние и духовен живот;

б)  природна теория (теория на „силното единство” на човешката 
природа): Христос възглавява и възприема по таинствен начин чо-
вешката природа, като около и у Христа се съсредоточава „цялата 
природа”.84 Възприемайки в Своето Лице цялата човешка природа, Бо-
гочовекът я изкупва и спасява по силата на перихорезата и на „преда-
ването на свойствата” между двете природи: божествена и човеш-
ка.

в)  прагматична теория („теория за жертвата”); 
г)  „теория за откупа” (теория за „правата” на дявола над човека).85

Както става ясно от всичко гореказано, едва ли учението на преп. Юстин По-
пович за изкуплението би могло да бъде ограничено до някоя от тези кате-
гории. В него откриваме елементи от всяка от тях. Ако се върнем обаче на 
първоначално поставения в заглавието въпрос: „Гетсимания или Голгота?”, 
със сигурност ще трябва да признаем, че така поставен, той е подвеждащ, в 
голяма степен неточен и некоректен. А единственият възможен отговор ще 
бъде: „И Гетсимания, и Голгота”.

83  Вж. съответните канонически разпоредби във връзка с Честния Кръст: к. 73 на Пето-Шестия (Трулски) 
вселенски събор и к. 91 на свети Василий Велики. 
84  Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχητικὸς ὁ Μέγας, ΛΒ΄, PG 45, 80BC.
85  Νέλλας Π., Ἡ περὶ δικαιώσεως διδασκαλία Νικολάου τοῦ Καβάσιλα. Συμβολὴ εἰς τὴν ὀρθόδοξον σωτηριολογίαν, Ἀθῆναι 
1975, σ. 22-23.
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Прот. д-р Добромир Димитров

ЦЪРКОВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА 
КЛИРИЦИ И ЛАИЦИ (МИРЯНИ) В 
ПРАВОСЛАВНОТО КАНОНИЧНО 
ПРАВО

Днес в системата на богословските науки каноничното право се разглеж-
да като предмет, който изучава правовите норми и принципи в живота на 
Църквата. Прилагането му обаче на практика има функцията на регулатор, 
т.е. да отсъжда и показва кое е истинно и автентично и кое представлява 
отклонение или патология в църковния организъм. 

С други думи, можем да кажем, че каноничното право е критерий дали даден 
процес, протичащ в църковния живот или конкретна ситуация, е в съгласие 
с Преданието. 

От друга страна, каноничното право дефинира дали комуникацията на цър-
ковната със светската власт и влиянието между двете са основани на прин-
ципа кесаревото кесарю, а Божието Богу (Мат. 22:21), или биват противни на 
този евангелски принцип. 

Поради това тези взаимоотношения успешно могат да се регулират чрез 
вече формулираните канони относно казуси и проблеми, възникнали през ис-
торията на Църквата. Разбира се, предметът на каноничното право може да 

Протойерей д-р Добромир Димитров (род. 1976 г. в Русе) е редовен 
асистент по църковно право в Православния богословски факултет 
на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Член е на Обществото за канонично 
право на Източните църкви (SLEC). Изследователските му интереси 
са в областта на каноничното право, еклисиологията, аскетиката, 
пастирската психология и християнското изкуство. Специализира 
богословие в Regent’s Park College, University of Oxford, през 2014–2016 г. 
Понастоящем служи към православната българска мисия „Св. св. Кон-
стантин и Елена”, графство Кент, Великобритания и в българския 
православен храм „Св. Иоан Рилски” в Лондон.



80

Християнство и истина

се разглежда и чисто юридически, каноните и уставите да се приемат единс-
твено като правови норми и всяко тяхно нарушаване да носи съответните 
санкции. Такова разбиране за църковното право е най-разпространено днес. 
То само по себе си не е невярно, но трябва дебело да се подчертае, че е непъл-
но, като съществува и реална опасност да се окаже подвеждащо и дори вред-
но за църковния организъм и да нанесе огромни щети върху църковния живот.

Истинският критерий, който трябва да бъде търсен, е, че каноните ото-
бразяват, доколкото могат, тайната на Божието домостроителство в 
Христа, т.е. въплътения Христос и богочовешкото тяло на Църквата (по 
аналогия на Халкидонското определение). С други думи, боговъплъщението 
е и остава основният канон в Преданието на Църквата. Така разкрито, ка-
ноничното право (предание) има своето неизменно конститутивно начало 
в христоцентричната онтология на Църквата, а израз на тази онтология са 
св. Евхаристия и свещенството, съзиждащо себе си в нея и черпещо своята 
идентичност от свещенството на Христос. Поради тази причина главно на 
тези две св. тайнства се позовават всички канонически правила както на 
административното (тайнството Свещенство), така и на наказателното 
канонично право (Евхаристията) в Църквата.1

Всяко пренебрегване или потъпкване както на догматите, така и на кано-
ните, които ги изразяват, означава напускане на Църквата, но не толкова 
по силата на санкция, а по силата на отхвърляне на общението (общение в 
Църквата, епархията, манастирската, енорийската или брачната общност). 
Трябва да се уточни, че църковните наказания не могат да бъдат сравнени 
със санкции от наказателен или компенсаторен характер, за което ще стане 
дума в текста. 

В контекста на казаното можем да търсим прилагането на правовите нор-
ми, включително и осъждането на църковните провинения, извършени от 
клирици и лаици (миряни), в контекста на отделянето от Евхаристията. 
Следователно епископът, като извършител на Евхаристията, е разпознаван 
и като такъв, който да извършва и съд, тъй като е гарант на единството 
и общението в събранието. Трябва да се подчертае, че неговите решения не 
трябва да са лични, а да са съборни, т.е. основани върху преданието на От-
ците. 

Още в раннохристиянската общност епископът-презвитер и неговият кръг 
от съпрезвитери се утвърждава като регулатор на църковните спорове 
и дисциплина, т.е. формира се постепенно т.нар. църковен съд. Податки за 
това откриваме в посланията на св. апостол Павел, който е възмутен, че 
християните се съдят в държавните съдилища (1 Кор. 6:1:5; 1 Тим. 3;5; Тит 
1:5-10), а не в своята общност.

Поради това още много преди толерирането на християнството в Римска-

1  Вж. Фидас, Вл. Канонско право. Београд, 2001, с. 6.
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та империя след IV век епископите се припознават като съдии в раннохрис-
тиянската общност, от една страна, поради високия им авторитет, а от 
друга, есхатологичното съзнание на Ранната църква, че съдът на езичници-
те е отъждествяван с княза на този свят2, който воюва със светиите и кой-
то ще бъде победен при пришествието Христово. 

Това раннохристиянско съзнание формира и практиката епископите да раз-
глеждат не само църковните, но и граждански и криминални дела. През IV век, 
след Константиновия мир, държавата припознава съществуващата фор-
ма на епископския съд под формата на collegia, а епископското изслушване 
(audientia episcopalis/episcoporum), както и приетите на него решения се при-
знавали за законни, подобно на всички съдилища в империята. Гражданските 
спорове (диспути) били донякъде ограничени от публичното римско право, но 
те се определяли и като случаи от църковно естество (‘ecclesiastical matters’ 
(causae ecclesiasticae), що се отнася до нарушаване на църковната дисципли-
на.3

Все пак римските императори от IV–VI век определят, че криминалните слу-
чаи трябва да се гледат на публичен процес, въпреки че Църквата припознава 
в тях грях, извършен срещу ближния. Това припокриване на престъпленията, 
що се отнася до правото на държавата и каноничното право, кара импера-
тор Валентиниан III през 452 г. да издаде закон, в който дори и епископите 
да отговарят пред публичен съд при определени криминални престъпления, 
като например при заграбване на имущество, оскърбление и клевета (pervasio 
и atroces iniuriae). При много тежки престъпления епископът може да изпрати 
представител (прокуратор) на процеса, но имп. Валентиниан бързо добавя, 
че епископът трябва да се нагърби с наказанието.4 Разбира се, трябва да се 
уточни, че наказанието винаги се извършвало от държавната власт. 

За всички останали криминални престъпления епископите се съдели помежду 
си. По времето на император Маркиан (450–457) клириците, обвинени в кри-
минални деяния,трябвало да бъдат съдени пред архиепископа единствено 
ако ищецът е съгласен, иначе съдът е ставал пред преторианския префект.5 
Цялата тази практика на съдопроизводства е затруднявала разбирането на 
компетенциите на църковния и публичен съд, но едно е сигурно – че епископи-
те са имали цялата власт в съдопроизводството над клириците и лаоса (ми-
ряните). Те настояват, че престъпления, извършени от клирици и духовници 
или срещу интересите на Църквата, не са нищо друго освен църковни дела 
(causae ecclesiasticae). 

Чудесен пример имаме при св. Василий Велики, епископ на Кесария Кападокий-

2  Апостолски постановления 45 и 46 буквално се основават на св.-Павловите послания. (1 Кор. 6:1:5; 1 Тим. 
3;5; Тит 1:5-10). Вж. Constitutiones apostolicae; textum graecum recognovit, praefatus est, annotationes criticas et 
indices subiecit. Guil. Ültzen. Suerini et Rostochii, Sumtibus Stillerianis, 1853, pp. 57-58. 
3  Вж. Hillner, Julia. Prison, Punishment and Penance in Late Antiquity, Cambridge University Press,2015, p. 64.
4  Ibid.
5  Ibid.
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ска (370–379), който пише към commentarensis (служител, отговарящ за пуб-
личните затвори) относно заловени крадци, които проникнали в църквата 
и откраднали дрехи, предназначени за бедните. Св. Василий настоява те да 
бъдат освободени и делото да се препрати към неговата юридическа власт, 
защото, както епископът настоява: „за престъпления, извършени в църква-
та, е наша работа да извършваме промяна”6. Това означава, че светителят 
е искал да замени публичното наказание за кражба с милостта на Църквата и 
да подбуди извършилите кражба към покаяние чрез учение и наставление Гос-
подне (Еф. 6:4 – εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου).

Тези думи на св. ап. Павел се припознават за основа на юриспруденцията на 
епископския съд както към клириците, така и към лаиците, като тя има за 
цел да доведе онези, които са извършили престъпление спрямо Бога и ближ-
ния, да осъзнаят тежестта на греха. С други думи, тя няма за цел наказание 
и възмездие, а цели съгрешилите или отделилите се от Църквата да се очис-
тят с покаяние, с промяна на начина на мислене и живот (μετάνοια), за да ста-
нат отново здрави и функционални членове на църковното тяло, което се 
храни и расте и действа в светотайнствения опит. 

Що се отнася до църковните престъпления на клириците и лаиците, за кои-
то каноните свидетелстват, то те са най-разнообразни. Общите престъп-
ления и за клира, и за лаоса са отстъпление от вярата (αποστασία), като се 
прави разграничение дали отричането от Христос е извършено съзнателно 
(умишлено) или поради страх7, съответно носещо отлъчване от причастие 
до края на живота на лаици (миряни) в първия случай, а във втория до 12 го-
дини.8 Що се отнася до съзнателното отричане от Христос, извършено от 
клирици, то те се отлъчват от Църквата. Все пак, ако отричането е стана-
ло поради страх от смърт и клириците принесат дълбоко и истинско покая-
ние, те се приемат в общение като миряни, а в някои изолирани случаи дори 
запазват сана, но без правото да свещенодействат.9 Трябва да се подчертае, 
че забраната за свещенодействие е най-тежкото наказание за онези, които 
са били извършители на св. Тайни и са притежавали благодатта на свещен-
ството. 

Друг тежък грях освен апостасията е ереста, тъй като тя е съзнателно от-
хвърляне на догматите, които са граница на Църквата. Уличените в ерес кли-
рици и лаици (миряни) сами се самоотлъчват (екскомуницирт) от Църквата, 
която констатира отпадането от църковната общност и съборно произ-
нася анатема над изповядващите ерес. Друго тежко провинение е разколът, 
като първоначално започва като непризнаване на някои второстепенни въп-

6   Св. Василий Велики, Писмо 286: ”ὅτι τὰ ἐν ταῖϛ ἐκκλησίαιϛ ἁμαρτανόμενα ὑφ’ἡμῶν προσήχει τὴϛ πρεπούσηϛ 
τυγχάνειν διορθώσεωϛ.” (PG 32:1021)
7  Милаш, Ник. Църковно право. С., 1904, с. 503.
8  Вж. Св. Василий Велики 73-то; Григорий Нисийски 2-ро правило. Всички цитирани по-долу правила са ци-
тирани по превода на прот. Иван Стефанов „Правила на св. Православна църква”, С., 1936.
9  Апостолско 62-ро; Анкирско 1-во и 2-ро, Петър Александрийски 10-о. 
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роси10 на църковното учение или се изразява в неподчинение на църковната 
йерархия. Много често обаче разколът преминава в ерес и води до окончател-
но отпадане от Църквата. Клириците разколници се наказват с низвержение, 
а лаиците с отлъчване.11 

Симонията също е тежко престъпление, с което отците постоянно са се бо-
рили, за съжаление неуспешно, през цялата църковна история. Участието и 
организирането на хиротония срещу пари или получаването на пост в цър-
ковното управление е изключително тежък грях, тегнещ върху всички участ-
вали в процеса на избор и поставянето на лицето в съответната длъжност. 
Под симония се разбира също продаване на св. Дарове, опрощаване на грехове-
те за пари или продаване на каквото и да е тайнство в Църквата. Симонията 
може да се разпознае и като злоупотреба с власт; ако срещу подкуп се произ-
вежда несправедлив съд или се налага незаслужено наказание, ако се извършва 
ръкоположение или назначение заради услуга12 или поради роднински и прия-
телски връзки13 (непотизъм), при осъществен натиск от страна на светска-
та власт14 в избора и назначението. Поради изключителната тежест на гре-
ха и последствията от него Църквата приема всеки да свидетелства срещу 
тази порочна практика, като за участвалите в симония се налага най-тежко-
то наказание – за клирици пълно низвержение, а на лаиците – анатема.15

Конкретно що се отнася до престъпленията на клирици, те носят след себе 
си по-тежки последици от тези на лаиците (миряните), защото, от една 
страна, нарушават църковния ред и дисциплина, а от друга, съблазняват 
общността, водят лаиците до отпадане от Църквата (ереси, разкол) и из-
кривяват преданието на Църквата. 

По-долу ще бъдат изброени и някои от най-тежките църковни нарушения на 
клирици. 

Епископ може да бъде съден и низвергнат, ако извършва ръкоположения, тайн-
ства или св. Евхаристия в чужда епархия без съгласието на местния епископ16; 
ако клирик е под запрещение, а продължава да свещенодейства17; ако ръкопо-

10  Милаш, Ник. Пос. съч. с. 504. 
11  Апостолско 31-во; Антиохийско 5-о; Гангра 6-о; Картагенско 10-о и 11-о; Константинополски (Двукр.) 13-
о; 14-о; 15-о правило.
12  Св. Григорий Велики 4-то; Послание на Тарасий до папа Адриан. 
13  Св. Григорий Велики, 26-о послание.
14  Апостолско 30-о
15  IV Вселенски събор 2-ро; Апостолско 29-о
16  Апостолско 35то.; Първи Вселенски събор 15-о; Трети Вселенски 2ро; Четвърти Вселенски събор 8мо; 
Анкирски 5то, Антиоийски 13-о и 22-ро; Сардикийски 3-о; Картагенски 48-о;
17  2-мо Апост.; 6то на II Вселенски събор; 4-то Антиохийско; Картагенско 10-о гласи:„Ако някой презвитер, 
който е осъден от епископа си, обзет от някаква надменност, се възгордее и си въобрази, че може отделно 
да принася на Бога свети дарове (Евхаристия), или намисли, противно на вярата на Църквата и устав (κατὰ 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς πίστεως καί καταστάσεως), да въздигне друг олтар, такъв да не бъде оставен без наказание. 
Съборът изрекъл: ако някой презвитер, като се възгордее срещу епископа си, направи разкол, да бъде анате-
ма.” – Правилa…, с. 285-286; Ράλλης-Ποτλής, τ. ΙІІ, σ. 318
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лага или над него се извършва второ ръкоположение в същата степен18, въп-
реки че преди хиротонията е извършена правилно от каноничен епископ; ако 
напуска служението си и се премества в друга епархия без благословение на ка-
ноничната власт19 или продължително време прекарва извън епархията си20, 
като става повод за разпадане на църковната общност. Канонични наруше-
ния още са: неправилно извършване на свещенодействията или въвеждане на 
нещо ново в реда на богослужението и църковната практика21 без санкцията 
на епископския събор; нарушаване тайната на изповедта22; ползване на цър-
ковни имоти за лична облага, както и причиняване на вреда на църковното 
имущество.23 

Други престъпления, които са истинско изпитание за цялата църковната 
общност, са свързани с непристойно поведение на клириците и нарушаване 
на нравствената дисциплина. Това са убийство, прелюбодеяние, блудство, 
педофилия, пиянство (μέθη), побой, кражба (κλοπή), хазарт, кръчмарство, 
посещаване на непристойни места несвойствени за клира24, донос и клеве-
та (συκοφαντία), оскърбление и подигравка (λοιδορία), нарушаване на клетва 
(ἐπιορκία), светотатство (ιεροσυλία), кощунство, нанасяне на повреда на 
църковни предмети или използването на такива в бита, държавна измяна, 
заговор. Занимаването с несвойствени работи за сана и неглижиране на слу-
жението25, занемарен външен вид26. 

Всички тези престъпления се разглеждат от епископа (митрополита, архи-
епископа) и неговия съд, който е гарант, каноничната основа и първопричи-
на на цялото административно развитие на поместната църква.27 Той има 
правото на съд на първа инстанция на всички възникнали спорове, които са 
в рамките на неговата компетенция. Той може да извършва сам или с други 
клирици и представлява гарант за законността на решенията, тъй като 
председателства събора. Ако престъпленията на клира и лаоса са съпроводе-
ни със злодеяние, църковният съд предава делото и на гражданския съд. 

Трябва да се отбележи, че църковната присъда на каноничния епископ или по-
местната църква е задължителна за осъдените не само в рамките на еписко-
пията, но тя се признава и от цялата Църква. 

18  Синт, II, 37. Окръжни послания на Константинополския синод от 11 юли 1853 и септ. 1854.
19  Апостолски правила 14, 15, 16; 15 и 16 I Вселенски събор; 5-о, 12-о, 20-о IV Вселенски събор. 17, 18, 20 Трулско; 
3, 21 Антиохийско, 1-во Сард.; 54 Карт. 
20  17-о Антиох; Сард 12; 71 Карт. Двукр. 16-о.
21  20-о I Вселенски; 28, 32 и 81. Трул.; 103-то Карт.
22  132 Карт; 34-то Василий Велики.
23  38-о Апост.; 15-о Анкира; 25-о Ант.; 26 33 Карт; Номоканон X, 2, 4.
24  54 Апост.; 24-то Трул.; 24-то и 54-о Лаодикийско; 40 карт; Номок. ΙΧ, 35.
25  6, 20, 81, 83; 3 IV Вселенски събор; 10 VII Вселенски; 11 Двукратен.
26  27, 62, 96 Трулско; 16 VII Вселенски. 
27  Св. Игнатий Антиохийски изразява категорично това с думите: „Където и да се яви епископът, там да 
върви и множеството, също както където е Иисус Христос, там е католичната (καθολική, т.е. съборната) 
Църква. Защото не е възможно да се прави без епископа нито кръщение, нито събранието на любовта 
(Евхаристията). Св. Игнатий Антиохийски. Послание до смирненци, 8, 2, ЕПЕ 1994, 4 138. Цит. по: Светооте-
ческо наследство. Изборник. Прев. Св. Риболов. С., 2001, с. 47.
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Клирици и лаици, недоволни от епископските решения, имат право на апела-
ция пред по-висш църковен съд, а що се отнася до спорове между епископии 
и поместни църкви, като най-висша инстанция са катедрите на Рим и Кон-
стантинопол28.

Що се отнася до духовния характер на църковните наказания, съществува 
понякога различна, а дори и противоположна гледна точка на каноничното 
право със светската правната наука поради факта, че църковните съдили-
ща ясно отреждат какъв трябва да бъде подходът в съдопроизводството, 
тъй като от гледна точка на Църката в един процес не се взимат предвид 
светските, а се съблюдават абсолютните еклесиологични критерии. Следо-
вателно каноничното право не може да бъде разглеждано като затворена 
традиционна правна система, а представлява живо предание на пастирска-
та мисия на спасението в Христос. Всеки опит за сухо легализиране би проме-
нило функционирането на Църквата и нейния организъм. 

Поради това отлъчването при ерес и разкол или нарушаване на нравстве-
ността трябва дебело да се подчертае, че не се извършва като наказание, 
въздаяние за злото с цел възмездие или поради нарушаване на древните пра-
вила сами по себе си, а се извършва за да се предпази Църквата, тя да се пре-
върне в институция от този свят, който лежи в зло (срв. 1 Иоан. 5:19). Това 
изразява и Христос Янарас с думите: „Човешкият грях нарушава истината за 
Църквата не когато институциите и структурите на нейния живот ста-
нат светски в границите на човешките слабости, а само тогава, когато се 
институционализират секуларно, следователно когато се случи самата ис-
тина да бъде заменена с мерките и критериите на падналия човек. Тази за-
мяна винаги е била причина за раздвоението между Църквата и ереста. Всяка 
ерес за Църквата e дилема между нейната истина и институционалното ос-
ветскостяване на тази истина”29.

Следователно единствената цел на църковното наказание (отлъчването) е 
просто констатация, че онези, които са нарушили границите на Църквата 
(догматичните и нравствени канони) чрез апостасия, ерес, разкол или нрав-
ствени грехове, са излезли от църковната ограда. 

Поради това църковният съд нарича наказанието епитимия (ἐπιτίμιον), като 
този термин практически означава забрана за приобщаване към св. Дарове, 
а по-древното значение на думата още означава лишаване от пълноправие, 
което кореспондира с факта, че отлъчените, т.е. онези, които са под епити-
мия, са загубили пълноправното си място в евхаристийното събрание.30

28  Събирайки се по твое разпореждане в Константинопол, ние първо възобновихме взаимното съгласие по-
между си, след това изрекохме кратки определения, в които утвърдихме вярата на отците, събирайки се в 
Никея и осъдихме възникналите против нея ереси; освен това постановихме точни правила за благоустройс-
твото на Църквата... И така просим твоето благочестие – да се утвърдят решенията на събора. Послание 
на светия събор към император Теодосий Велики. – прев. по: Деяния Вселенских соборов. Т. I, Казань, 1910, 
с. 116. 
29  Jанарас. Хр. Истина и jединство Цркве, Нови Сад, 2004. с. 97.
30  Вж. Старогръцко-български речник, под ред. на Войнов, Дечев. С., 1939, с. 250.
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Все пак нека да предупредим, че терминът може лесно да доведе до юридиче-
ско разбиране, ако епитимията се разглежда като наказание за морално пре-
стъпление, следователно трябва отново да се подчертае, че лишаването 
от причастяването, което винаги е съборен, а не индивидуален акт, трябва 
да породи желанието за очистване чрез покаяние (μετάνοια) и чрез това от-
лъчилите се наново да станат здрави и функционални членове на Църквата, 
които се хранят, растат и действат в светотатствения опит в светата 
Евхаристия (срв. Иоан. 15:5). 

Що се отнася до видовете епитимия, то пълната всъщност е анатемата, а 
частичната е лишаване от причастие само за определено време. Тук дебело 
трябва да се подчертае, че правото да се налага епитимия е дело само на цър-
ковен съд, възглавяван от епископа, а не на отделен енорийски свещеник или 
„духовен наставник, както много често се случва днес. 

При искрено покаяние и желание за връщане в църковната ограда Oтците 
на Църквата винаги прилагат принципа на икономѝя31 (οἰκονομία, dispensatio) 
независимо от продължителността на срока на отлъчване, предписан от 
каноните.32 Този принцип е необходим в православното канонично право 
като напомняне за апофатичността на институционалната структура33 на 
Църквата, която всъщност не е нищо друго, а Тяло Христово (1 Кор. 12:27), 
облечено в институционалните одежди на този свят.

31  С думата икономѝя (домостроителство) ранните отци на Църквата са имали предвид Божия план за 
спасение. Св. Василий Велики говори за Икономия (Домостроителство) на спасението. Вж. Св. Василий Ве-
лики, За Светия Дух 9, 22, PG 32, 108 B.
32  Виж Св. Василий Велики, 7-о правило”. „Мъжеложци, скотоложци, убийци, отровители, прелюбодейци, 
идолопоклонци са достойни за еднаква осъда, затова следвай и относно тях правилото, което имаш за 
другите; а относно ония, които са се каяли тридесет години за нечистотиите, които по незнание са из-
вършили, не трябва и да се двоумим. Понеже незнанието им, доброволната им изповед и тъй дълго прека-
раното време ги прави достойни за снизхождение, тъй като едва ли не цял човешки живот са били предаде-
ни на сатаната, за да се поучат да не безчинстват. Ето защо нареди такива да се приемат без отлагане, 
особено ако със сълзите си трогнат сърцето ти и покажат живот, който заслужава помилване.”
33  Вж. Loudovikos. Christian Life and Institutional Church, //The Theology of John Ziziulas, Douglas H. Knight, 2007, p. 
126.
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Йозеф/Юзеф Мария Бохенски е роден на 30.08.1902 г. в Шчужов (Полша). Пора-
ди ангажимента си в съпротивата срещу Съветска Русия през 1920 г. напус-
ка правния факултет на университета в Лвов и продължава обучението си в 
Познан, където до 1926 г. следва икономика. През 1927 г. встъпва в Доминикан-
ския орден. От 1928 до 1931 г. учи философия и педагогика във Фрибург (Швей-
цария). Защитава дисертация през 1931 г., а в периода 1931/34 следва теоло-
гия в Angelicum (Папски университет „Св. Тома от Аквино”), Рим, където през 
1934 г. защитава и богословската си дисертация. През същата година е назна-
чен за преподавател, а от 1935 до 1940 г. е професор по логика в същия универ-
ситет. Взима активно участие във Втората световна война като офицер в 
полската, а след това във френската и в английската армия. От 1945 г. е про-
фесор по философия на ХХ век във Философския факултет на университета 
във Фрибург. В периода 1950/52 е декан на този факултет, а 1964/66 е ректор 
на университета. Създава Института за Източна Европа във Фрибург, изда-
ва списания и публикува изследвания, посветени на съветския режим, предиз-
викали омразата на казионните марксисти. Основател на научната съвето-
логия. Консултира правителствата на Германия, Южна Африка, Аржентина, 
САЩ и Швейцария. През учебната 1955/56 е гост-професор в университета 
„Нотр Дам”, Индиана. Пенсионира се през 1972 г. Умира на 08.02.1995 г. във Фри-
бург. Сред книгите му са: Европейска история на съвременността (1951), Библи-
ография на съветската философия (седем тома, 1960), Философията. Въведение 
(1963), История на формалната логика (1970), Съвременните мисловни мето-
ди (1980), За смисъла на живота и за философията (1987), Авторитет, свобода, 
вяра (1988) и др. Предлаганият тук текст е вторият в серията от десет лек-
ции с общо заглавие Пътища към философското мислене. Въведение в основни-
те понятия, четени от Бохенски между май и юли 1958 г. по Баварското радио.

Йозеф Мария Бохенски 

ФИЛОСОФИЯТА

Философията е занятие, присъщо не само на специалистите, защото, колко-
то и странно да изглежда, навярно няма човек, който да не философства. Или 
поне всеки човек има мигове в живота си, в които става философ. Това е вяр-
но преди всичко относно нашите природоизследователи, историци и хора на 
изкуството. Те всички рано или късно захващат да се занимават с философия. 
Разбира се, не казвам, че с това е оказана значима заслуга на човечеството; 
книгите на философските самодейци – били те прочути физици, поети или 
политици – са обикновено лоши, те най-често съдържат детински-наивна и 
неистинна философия. Това обаче е маловажно тук. Важното е, че всички ние 
философстваме и както изглежда, трябва да философстваме.

Затова за всички е важен въпросът: какво всъщност е философията? За съ-
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жаление, това е един от най-тежките философски въпроси. Знам съвсем мал-
ко думи, които имат толкова много значения, колкото думата „философия”. 
Преди само няколко седмици преживях във Франция един колоквиум на водещи 
европейски и американски мислители. Всички те говореха за философия, но 
всеки разбираше под това нещо съвършено различно. Бихме искали да разгле-
даме по-отблизо различните тълкувания и след това да се опитаме да от-
крием сред това истинско гъмжило от дефиниции и възгледи път към разби-
рането.

Най-напред има един възглед, според който философията е събирателно по-
нятие за всичко, което все още не може да бъде научно третирано. Такъв е 
например възгледът на лорд Бъртранд Ръсел и мнозина позитивистки фило-
софи. Те ни обръщат внимание, че при Аристотел философия и наука значат 
едно и също и че по-късно отделните науки са се откъснали от философията: 
първом медицината, после физиката, по-късно психологията, най-сетне и са-
мата формална логика, която, както е известно, днес се изучава обикновено 
в математическите факултети. Или, иначе казано, изобщо няма никаква фи-
лософия в смисъла, в който има например математика с нейния специфичен 
предмет. Философията била нямала такъв предмет. С това име се обознача-
ват само някакви опити да се изясняват разновидни, още неузрели проблеми.

Това със сигурност е интересна гледна точка и приведените аргументи из-
глеждат първом убедителни. Ако обаче работата се погледне малко по-от-
близо, изниква едно много голямо съмнение. Защото, първо, ако беше така, 
както казват тези философи, днес би трябвало да имаме по-малко философия, 
отколкото преди около хиляда години. Това обаче със сигурност не е така. 
Днес има не по-малко, а по-скоро повече философия, отколкото когато и да 
било. И имам предвид не само числото на мислителите – днес те били около 
десет хиляди – а и числото на обсъжданите проблеми. Ако се сравни филосо-
фията на древните гърци с нашата, вижда се, че в двадесетото столетие 
след Христа ние си задаваме значително повече въпроси, отколкото гърците 
са познавали.

Второ, вярно е, че различни дисциплини са се откъсвали от философията в 
хода на времето. Знаменателно е обаче, че когато някоя такава специална 
наука става самостоятелна, почти същевременно възниква някаква пара-
лелна философска дисциплина. Така например в последно време, когато фор-
малната логика се отдели от философията, веднага възникна една широко 
разпространила се и страстно дискутирана философия на логиката. По нея 
днес например в Съединените щати се пише и дискутира навярно повече, от-
колкото по чисто логически въпроси, макар тази страна да е водеща тъкмо 
в сферата на логиката – или пък точно поради това. Фактите показват, че 
философията, вместо да отмира поради развитието на науките, става още 
по-жизнена и богата.

И накрая един злобарски въпрос към онези, които мислят, че няма философия: 
в името на коя дисциплина, на коя наука се издига това твърдение? Още Арис-
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тотел натяква на противниците на философията следното: трябва или – 
казва той – да се философства, или да не се философства; ако обаче трябва да 
не се философства, то е само в името на някаква философия. А това е вярно и 
днес. Няма по-забавна гледка от онези мними врагове на философията, които 
привеждат първокласни философски аргументи, за да покажат, че няма фило-
софия.

Излиза, че е трудно да се даде право на първото мнение. Философията трябва 
да е нещо различно от резервоар за незрели проблеми. Тя сигурно е изпълнява-
ла тук-таме и такава функция, но е нещо доста повече от това. 

Второто мнение настоява, напротив, че философията никога няма да изчез-
не, дори когато от нея се откъснат всички възможни науки – защото според 
това мнение тя не е наука. Тя изследва, казва се, над-рационалното – нераз-
бираемото, стоящото над разсъдъка или поне на неговата граница. Тя сле-
дователно има твърде малко общо с науката, с разсъдъка. Философстване 
означава според това схващане да се изследва не с разума, а по някакъв друг 
начин, повече или по-малко „неразумно”. Това е едно твърде разпространено 
днес мнение, особено на европейския континент – и то се поддържа, редом 
с мнозина други, от определени така наречени философи на екзистенцията. 
Един съвсем краен представител на това направление е със сигурност про-
фесор Жан Вал, водещият парижки философ, за когото по принцип няма съ-
ществена разлика между философия и поезия. Но и известният екзистенци-
ален философ Карл Ясперс стои в това отношение близо до Жан Вал. Според 
тълкуването на Жана Херш, женевската философка, философията е мислене 
на границата между наука и музика; Габриел Марсел, друг един екзистенциален 
философ, е разпоредил директното отпечатване на фрагмент негова музика 
в една философска книга – да не говорим за романите, които упорстват да 
пишат някои днешни философи. 

И това мнение е респектираща философска теза. Наистина, в нейна полза 
могат да бъдат приведени различни доводи. Първо, че при граничните въп-
роси – а такива са повечето философски въпроси – човекът трябва да вкара 
в употреба всички свои сили, следователно и на душевността, волята, фан-
тазията – като един поет. Второ, че базисните дадености на философията 
изобщо не са достъпни за разсъдъка – следователно човек трябва да се опит-
ва да ги схваща с други средства, докъдето може да стане. Трето, че всичко, 
което се отнася до разсъдъка, вече се числи към една или друга наука. Следова-
телно за философията остава само това поетично мислене на границата или 
даже изцяло отвъд границата на разсъдъка. Сигурно могат да се приведат и 
още основания от този тип.

Срещу този възглед се опълчват обаче голямо множество мислители, между 
които и онези, които са верни на афоризма на Витгенщайн: „За което не може 
да се говори, за него трябва да се мълчи”. Под „говорене” Витгенщайн разби-
ра тук разумното говорене, тоест мислене. Ако човек не може, казват тези 
противници на поетичната философия, да схване нещо с нормални човешки 
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познавателни средства, тоест с разсъдъка, тогава той изобщо не може да 
го схване. Човекът познава само два възможни метода, за да познае нещо: 
или по някакъв начин – сетивно или умствено – да вижда директно предмета, 
или обаче да заключава. Но и двата са някаква познавателна функция и по съ-
щество акт на разсъдъка. От това, че някой обича нещо, мрази, че преживява 
някакъв страх, отвращение или подобни, навярно следва, че той се чувства 
нещастен, респективно щастлив – ала нищо повече. Така твърдят тези фи-
лософи и налага се със съжаление да установя, се смеят в лицето на предста-
вителите на другото мнение и им казват, че били фантазьори, поети, несе-
риозни хора.

Не искам да се впускам в дискусия по въпроса тук – по-късно ще имаме възмож-
ност да го направим. Все пак бих желал да отбележа нещо. Погледнем ли ис-
торията на философията – от древния грък Талес до Мерло-Понти и Ясперс, 
преоткриваме отново и отново, че философът се е опитвал да обяснява 
действителността. Да се обяснява означава обаче обясняваният предмет 
да бъде тълкуван разумно – с помощта на разсъдъка. Даже онези, които 
най-стръвно са се съпротивлявали срещу употребата на разсъдъка във фи-
лософията – като Бергсон например – винаги са го правили. Философът, така 
поне изглежда, е някой, който мисли разумно, който се опитва да въведе в све-
та и в живота яснота – това означава ред и това означава отново разсъдък. 
Исторически гледано – тоест с поглед към това, което философите дейст-
вително са правили, а не към онова, което казват за работата си – филосо-
фията е като цяло разумна, научна дейност, учение, а не поезия. Тук-там има 
и поетично надарени философи: такъв е Платон, такъв е свети Августин – и 
ако имаме право да сравняваме с великите някой съвременен писател, Жан-
Пол Сартр, който написа няколко добри пиеси. Всичко това обаче, изглежда, е 
било при тях по-скоро средство за споделяне на мисълта. По същността си 
философията, както се каза, винаги е била някакво учение, някаква наука.

Ако обаче е така, отново се натрапва въпросът: наука за какво? Телесният 
свят се изследва от физиката, светът на живото от биологията, онзи на 
съзнанието от психологията, обществото – от социологията. Какво остава 
за философията като наука? Каква е нейната област?

От страна на различни философски школи получаваме твърде различни него-
ви отговори. Ще изброя някои от най-важните сред тях.

Първи отговор: учение за познанието. Другите науки познават; философия-
та изследва възможността за самото познание – предпоставките и грани-
ците на възможното познание. Така твърдят Имануел Кант и мнозина сред 
неговите последователи.

Втори отговор: ценностите. Всяка друга наука изследва това, което е; фи-
лософията, напротив, изследва това, което трябва да бъде. Този отговор е 
даван от поддръжниците на така наречената Южнонемска школа и мнозина 
съвременни френски философи. 
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Трети отговор: човекът – и то като предпоставка и основополагане на всич-
ко друго. Според застъпниците на това мнение всичко в действителността 
е по някакъв начин свързано именно с човека. Тази връзка е оставена без вни-
мание от природоизследователите, както и от хуманитарите. Философия-
та има от такава гледна точка за свой предмет нея, а с това и самия човек. 
Така учат много екзистенциални философи.

Четвърти отговор: езикът. „Няма философски изречения, а само изяснява-
не на изречения”, казва Витгенщайн. Философията изследва езика на другите 
науки от гледна точка на неговата структура. Това е учението на Лудвиг Ви-
тгенщайн и повечето логически позитивисти на съвременността.

Това са само няколко сред множеството възгледи от този вид. Всеки от тях 
има своите аргументи и бива защитаван по твърде убедителен начин. Все-
ки от поддръжниците на тези възгледи казва за поддръжниците на другите, 
че изобщо не са никакви философи. Достатъчно е да се чуе с какво дълбоко 
убеждение се изказват тези отсъждания. Логическите позитивисти напри-
мер усърдстват да клеймят всички философи, несъгласни с тях, като мета-
физици. Метафизиката е обаче според тях безсмислица в строгия смисъл на 
думата. Метафизикът предизвиква звуци, но не казва нищо. Така се държат 
и кантианците. За тях всички, които са на различно мнение от Кант, са ме-
тафизици. Това не означава, разбира се, че те изказват безсмислици, а че са 
вехти и нефилософични. Няма какво да споменавам суверенното презрение на 
екзистенциалистите към всички други. То е общоизвестно.

Нека кажа, за да формулирам пред вас личното си скромно мнение, че изпит-
вам определена неприязън към тази твърда вяра в едно или друго схващане за 
философията. Изглежда ми много разумно да се твърди, че философът трябва 
да се занимава с познанието, с ценностите, с човека и с неговия език. Но защо 
само с това? Доказал ли е някой философ, че няма други предмети на филосо-
фията? На когото твърди това съм принуден да препоръчам, като Мефис-
тофел при Гьоте, най-напред Collegium Logicum, за да научи най-сетне какво 
всъщност е доказателство. Нищо подобно не е доказвано когато и да било. 
Вгледаме ли се в света, вижда ми се, че той е пълен с нерешени въпроси – с 
важни въпроси, и то такива, които се числят към всички споменати сфери, 
но нито се обсъждат от някоя специална наука, нито могат да бъдат някога 
обсъдени. Пример за такъв въпрос е проблемът със закона. Той със сигурност 
не е математически проблем; математикът спокойно може да формулира и 
изследва законите си, без да си поставя този въпрос. Той не се числи и към ези-
кознанието, защото не става дума за езика, а за нещо в света или поне в ми-
сълта. От друга страна обаче, математическият закон не е и ценност, той 
не е нещо, което трябва да бъде, а нещо, което е, тоест по никакъв начин не 
се числи към теорията за ценностите. Пожелае ли някой да ограничи фило-
софията до някаква специална наука или до някоя от дисциплините, които 
изредих, той изобщо не би могъл да обсъди този въпрос, защото няма място 
за него. И все пак това е един истински и важен проблем.
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Изглежда следователно така, сякаш философията нито може да се равнопос-
тави със специалните науки, нито може да бъде ограничена до някаква оп-
ределена област. Тя е в известен смисъл универсална наука, областта ѝ не е 
ограничена като онази на другите дисциплини до нещо очертано, определено.

Ако обаче нещата стоят по този начин, възможно е, а и в действителност 
става така, че философията се занимава със същите предмети, с които си 
имат работа и другите науки. С какво тогава се отличава философията от 
другите науки? Отговорът на този въпрос гласи, че се отличава по методи-
те, както и по гледната си точка. Чрез своите методи – защото философът 
не си забранява никой от многото методи за познание. Той например не е длъ-
жен да свежда, както е при физика, всички методи до сетивно наблюдаеми 
феномени, тоест да се ограничава до емпирично-редуктивни методи; фило-
софът може да се ползва и от мисловното вникване в даденото, а и от много 
повече неща.

От друга страна, философията се различава от другите науки чрез своята 
гледна точка. Когато именно привлича за наблюдение някакъв предмет, тя го 
гледа винаги и изключително от позицията на границата, на основоположни-
те аспекти. В този смисъл философията е наука за основанията. Там, където 
другите науки спират, където приемат предпоставки, без да питат повече, 
едва там започва да пита философът. Науките познават – той пита какво е 
познание; другите създават закони – той си поставя въпроса що е закон. Все-
кидневният човек и политикът говорят за смисъл и целесъобразност – фи-
лософът обаче пита какво всъщност трябва да се разбира под смисъл и цел. 
Поради това философията е и радикална наука – в смисъл, че се насочва към 
корените и по-дълбоко от която и да е друга наука; че там, където другите 
са доволни, тя иска да пита и да изследва по-нататък.

Често е нелесно да се каже къде преминава същинската граница между някоя 
специална наука и философията. Така например толкова добре развитите в 
хода на ХХ век фундаментални изследвания в математиката са с пълна сигур-
ност философско изследване, което обаче същевременно е тясно свързано с 
математическите анализи. Има обаче такива области, в които границата е 
ясна. Това, от една страна, е онтологията, дисциплината, която се занима-
ва не с това или онова, а с общите неща, като предмета, съществуването, 
свойството и подобните. От друга страна, тук се числи изследването на 
ценностите като такива – не как се проявяват в развитието на общество-
то, а сами по себе си. В тези две области философията не граничи просто с 
нищо – няма изобщо никаква наука извън нея, която се занимава или може да се 
занимава с тези предмети. Ала онтологията бива предпоставяна при изслед-
ванията в други области, чрез което вече се прокарва една разлика спрямо 
други науки, нежелаещи и да знаят за онтологията.

Така е била гледана философията от повечето големи философи във всички 
времена. Там, където всичко бива почти винаги поставяно под въпрос, къде-
то не са валидни никакви традиционно наследени предпоставки и методи, 
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където човек винаги трябва да има пред очи твърде сложните проблеми на 
онтологията, работата не може да е лесна. Нищо чудно, че мненията във фи-
лософията се разминават толкова много. Един голям мислител, който не е ни-
какъв скептик, а е – напротив – един от великите систематици в историята, 
свети Тома от Аквино, казва на едно място, че само малцина сред човеците и 
след едва дълго време и никога без примес на заблуди биха били в състояние да 
решават основните въпроси на философията.

Но човекът е определен за философстване, независимо дали го иска, или не. 
В заключение имам право да ви кажа обаче още нещо. Въпреки чудовищните 
трудности, които носи със себе си, философстването е едно от най-краси-
вите и благородни неща, които може да са налични в човешкия живот. Който 
е влязъл в досег поне веднъж с някой автентичен философ, винаги ще се чув-
ства привлечен от него.

Превод от немски: Георги Каприев

Преводът е осъществен по: J. M. Bochenski, Wege zum philosophischen Denken. 
Einführung in die Grundbegriffe, Freiburg – Basel – Wien 1965 (3. Auflage), 23-34
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Марио Коев

ПРОБЛЕМЪТ ’БАНАЛНОСТ’
Когато говоря за ‛баналното’ (баналността), естествено е в началото да 
се опитам да намеря и да задам съответните въпроси за него, така че да го 
включа в един общ и по възможност непротиворечив философски и културен 
контекст. Тоест трябва да пробвам да определя по възможност непротиво-
речиво и логически коректно неговите измерения. Това е наложително и пора-
ди още едно съображение. То е фактът, че ще се опитам да разгледам банал-
ното като битиен проблем или конфликт със съответните му богословски 
смисли. Това означава, че то ще бъде положено така или иначе в сферата на 
крайни питания, чийто обхват може да се открие например в думите на Чо-
ран: 

„На всяка възраст можем да установим, че животът е грешка. Но на петде-
сет години правим великото откритие, че може да бъде красив и грозен, че 
всъщност е интересен. С времето той се банализира и ние започваме да съ-
жаляваме за периода, в който сме се вълнували и сме го приемали по-непосред-
ствено”1 . 

„Банализирането на живота”, а не едно или друго литературно, философско, 
езиково и т.н. клише ще е темата тук. Веднага трябва да кажа обаче, че „ба-
нализирането на живота” – така, както го схващам, е по своята най-дълбока 
същност позитивно, а не негативно явление. То не е нито осъществяване, 
нито разсъществяване от онзи вид, който имаме при отношението „добро – 
зло”. Върху него е невъзможно да се морализира. Баналното не е ентропийно, 
то е удържаността на осъщественото в ентропийния свят, но вече в контек-
ста (слоя на реалност) на културата.

Първичният въпрос, от който изобщо започнаха размишленията ми по тема-
та, беше за възможностите на демоничното във/чрез баналното2. Това като 
че ли противоречи на горното изказване, но не е така. Симптомът, за който 

1  Чоран, Емил. Сълзи и светци. Подбор и превод Огнян Стамболиев. С.: „Захарий Стоянов” и „Авангард 
Принт”, 2005, с. 6.
2  Това изобщо не значи, че баналното е демонично. Според мен то е част от такива измерения на езика 
и на културните отношения, които просто са твърде „удобни” за демонично въздействие, скрито от 
простия наглед и от „фактичността на света” какъвто-е-за-нас. Б.а.

Марио Коев е роден на 07.03.1966 г. в София. Учил е в Богословския 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Публикувал е стихове, 
разкази и статии в печата, както и книгите Quasi (2002) и Ком-
панията на паяците (2007).
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говоря в тази перспектива и който може да бъде все пак актуално наблюда-
ван, е „чистият” индивидуализъм, непрестанно оплитащ сложната мрежа 
от културни интенции, чиято същност е личностна и междуличностна, а 
следователно и противоположна на индивидуализма. От своя страна демо-
ничното действие е антидвижение. Това не означава статичност, нито пък 
диалектическо противопоставяне, противо-действие. Антидвижението 
на демоничното е тежнение към едно нечовешко измерение на битието и на 
времето. А такъв тип измерения вече могат да бъдат и естествено допус-
нати. Например измеренията, изведени чрез математически апарат – тео-
рията на Калуца-Клайн3, по отношение на много малките пространства, или 
пък Финслеровата геометрия по отношение на пространствената анизот-
ропност.4 Изключително интересни са проблемите, които поставя Финсле-
ровото пространство, и то не само във физико-математически, но и във 
философски, а следователно и богословски аспект. То използва не двоичната 
метрика на геометрията на Минковски и съответно на Теорията на отно-
сителността, а четвъртичната метрика на Бервалд-Моор. Например оказва 
се, че в едно уравнение от четвърта степен присъстват едновременно и че-
тири метрични форми. Първата е Галилеевата, втората – на пространство-
то на Минковски, третата е все още загадъчна, а четвъртата е формата на 
пространството по Бервалд-Моор (Финслеровото пространство).5 

Разбира се, сега говоря само за естественото допускане на нечовешки измере-
ния. Изобщо не става дума да се „отъждествяват” с демоничното или пък с 
едни или други „преки отношения” с нашата психофизиология, както при по-
върхностен прочит би могло да се получи.6 

Най-смелото, което би могло да се предположи и да се спекулира върху него, е 
каква е – и има ли я – онтологичната връзка между тези измерения и културно-
то време на баналното (в нашия случай), както и въобще между слоевете на 
реалността. 

3  Съвсем опростено представено, математическата теория на Калуца-Клайн въвежда допълнително 
пето измерение на пространство-времето. То може да бъде „онагледено” като окръжност с радиус, равен 
на Планковата дължина (1.616 ×10-³³ см. – в този мащаб квантовите взаимодействия стават „видими”, 
тъй като спрямо тяхното ниво той е огромен). Всъщност идеята на теорията е да се открие начин гра-
витацията и електромагнетизмът да бъдат обединени, тъй като четиримерното пространство-време 
не е достатъчно за тази цел. Векторът на петото измерение или, по-правилно – проекцията на петия 
вектор, чрез която се „онагледява” петото измерение, се нарича също скаларно поле. Реално погледнато, 
изглежда, че квантовомеханичните ефекти са основополагащите, а изводите на класическата физика са 
само описания на техните следствия на макрониво. Разбира се, по тази тема дискусиите в научната общ-
ност продължават. Б.а.
4  Финслеровата геометрия е геометрия на метрическите пространства, притежаващи вътрешна ло-
кална анизотропност, т.е. пространства, чиято метрика не се свежда до квадратичната форма на ди-
ференциалите на координатите… От съвременна гледна точка класическата финслерова геометрия е 
геометрия на векторните разслоения над многообразието; По-подробно: Богословский, Г. Ю. Финслерова 
геометрия и теория относительности, http://www.hyper-complex.ru/finsler_geometry.php?lang=rus
5 За повече подробности по темата виж например Геометрия Вселенной с разных точек зрения, http://
rutube.ru/video/da44df2e7521d057428b5e3fc8a3d07d/ Б.а.
6  Да не говорим, че според някои учени има доста по-голям брой измерения. Според една хипотеза броят 
на измеренията по някакъв начин „зависи” и от броя на физическите константи или обратното – ние има-
ме тези физически константи, защото те ни „явяват” или „подсказват” по един все още недостъпен за 
теоретично осмисляне начин допълнителни измерения на пространство-времето. Б.а.
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Възможността за такова допускане се базира върху това, че понятието за 
едновременност на събитията във Финслеровото пространство вече не 
зависи само от скоростта на системата, спрямо която отчитаме, както 
е при Специалната теория на относителността, но и от времето, което 
преминава между акта на наблюдението и този физически слой на събития-
та, който за наблюдателя се явява едновременен (съ-временен). С други думи, 
тук имаме относителност от по-висока степен, отколкото при Теорията 
на относителността. Геометрично Финслеровото пространство може да 
се представи под формата на осем тримерни пространства, разположени 
перпендикулярно едно спрямо друго. Всяко от тях е отделено от другите и 
техните „истории” не влизат в отношения помежду си. Според Теорията на 
относителността в двоичната метрика на пространството на Минков-
ски („псевдоевклидово пространство”) преминаването отвъд световия лъч 
е невъзможно, тъй като би изисквало скорост, по-висока от скоростта на 
светлината. Във Финслеровото пространство с четвъртичната метрика 
на Бервалд-Моор всъщност изкривеното (перпендикулярното) спрямо нашето 
пространство е също такова тримерно пространство, от гледна точка на ко-
ето нашето се явява изкривено (перпендикулярно).

И така, може да се предположи, че за всяко тримерно пространство важат 
постулатите на Теорията на относителността (съответно на четиример-
ното пространство-време), но съществува такава по-висока степен на слой 
на реалност, спрямо която тримерните пространства (четиримерните 
пространствено-времеви слоеве) се явяват частен случай и могат да бъдат 
наблюдавани едновременно. В този смисъл отделното четиримерно прос-
транство-време може да се разглежда по аналогия като ’исторически клас на 
еквивалентност’ спрямо ’общата история’ на Вселената, а следователно и 
самото понятие ’еквивалентност’ ще придобие качествено различно съдър-
жание, доколкото сами по себе си отделните тримерни пространства ня-
мат нищо общо едно с друго. Не могат да кохерират помежду си (ergo и никаква 
форма на декохеренция не съществува), а все пак могат да бъдат наблюдавани 
едновременно-и-поотделно. Така еквивалентността помежду им би следвало 
да се мисли като външна за тях възможност за описание, т.е. като трансцен-
дентна спрямо тях реалност.7 

Тук „човешката страна” на проблематиката проличава философски и богос-
ловски чрез изключителната сложност и вътрешнологическа противоречи-
вост при всеки опит за мислене на природата на злото. От друга страна, ако 
пък е само човешка морална грешка, незнание или объркване, ще е произвол и в 
някакъв план „самоунизително-самовъзвеличаване” да схващаме последстви-
ята от него в толкова дълбинен онтологичен и космически порядък, както и 
в сотириологичен и еклесиологичен аспект. Това е така поради причината, че 
всяка морална грешка е актуално свързана със съответните ѝ предпоставки 
и правила, от което при едно последователно логическо питане ще кажем, че 

7  Това значи, че „наблюдателят” не може да е човек, въпреки че човешкият разум може да схване и да 
концептуализира в една или друга степен този вид реалност. Б.а.
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грехопадението е (било) задължително, че то е по необходимост. Следовател-
но и Бог ще е длъжен от Своя страна да се въплъти и да пострада, тъй като 
е виновен за това, че изобщо имаме възможността да познаваме доброто и 
злото, което просто ще значи, че не Му дължим никакво поклонение и благого-
вение – не Му дължим никаква любов. 

Измеренията на баналното са измерения на времето (може да се каже също и 
че са качествена мяра за липса на информационен обмен поради неговата [на 
баналното] кръговост8), но не само в условната протяжност на дати, часове 
и години (макар че то определено е и културно протяжно), а също така и като 
особено прекъсване на онтологичния разпад на самата форма и съответно – в 
друг слой на реалността – като непрестанен стремеж към пространствено 
изравняване, оплоскостяване, който по същество, изглежда, е удържането 
на измеренията на пространство-времето да не се „затворят” в себе си об-
ратно към абсолютната сингуларност на ‚Големия взрив’. В този смисъл ‚ба-
налното’, повтарям, не е и не може да бъде демонично, тъй като е част от 
красотата и сложността на творението в собствено философско-богослов-
ските конотации на тези понятия. 

Още етимологиите и значенията на думата банален (banality, banale, banal), 
както и на латинския синоним тривиален (trivialis) ни показват някои много 
интересни възможности за разбиране (без да го генерализираме, а в методо-
логичен порядък). 

Банален произхожда от френската дума banal, чийто корен ban- идва от ста-
рофренски (франкски) и означава „изгнание, отлъчване”, „онова, което в пълна 
мяра характеризира обявяването извън закона, отлъчване в рамките на да-
ден съдебен окръг”9. Любопитно е и че в сърбо-хърватския например думата 
ban означава господар, лорд, което мнозина изследователи отнасят отново 
към франкския корен ban-. С други думи, banal в буквален смисъл означава „из-
гнаник”, „отлъченик”, а впоследствие вече и „всекидневен”, „прост”, „неориги-
нален” и т.н. Оттук сме в състояние да определим, че „банален” е онзи, който 
е изгонен от бана, от господаря. Така спокойно може да се каже, че библейският 
разказ за грехопадението и за изгонването от рая е разказ за банализирането 
на човека. 

От своя страна твърде интересна сама по себе си е и синонимната връзка, 
съществуваща между banal и trivialis. Латинската дума trivialis означава „на-
миращ се на кръстопът или на улица”, а в преносен смисъл – по отношение на 
словото (verba) – „обикновен”, „прост”. Тя произхожда от глагола tero (а не, как-
то бихме могли лесно да се объркаме, от съществителното via), който е мно-
го богат на значения в зависимост от контекста и е в основата на редица 
думи. Например „трия, търкам”, „следвам някого по петите”, „заякчавам”, „из-
носвам, затъпявам”, „вършея, овършавам”, „често използвам, употребявам 
8 Тук, струва ми се, не можем да приложим количествени подходи. Б.а.
9  Макс Фасмер, Этимологический словарь русского языка в четырех томах, перевод с немецкого О.Н. Труба-
чева, изд. второе, Москва, „Прогресс”, 1986, т. 1.
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(verbum)”, „измъчвам, изморявам”, за време – „прахосвам”, и т.н. С него са свър-
зани и думите terra (земя), terrenus (терен, земя, земен, намиращ се в земята), 
terreo (плаша, изплашвам), terrestria (земни същества), terror (страх, ужас) и пр. 

В перспективата на един своеобразен „херменевтичен пренос” следователно 
можем да кажем, че човекът (адам), „който е взет от червената пръст”, т.е. 
от земята (от староевр.), след грехопадението е „осъден и изгонен от госпо-
даря”, „банализира” се на земята (в света), „опростява се”, „прахосва се” във 
времето, става „земно същество”, пребивава „в страх и ужас”. Всичко това, 
подчертавам отново, не бива и не може да служи все още за каквито и да било 
генерални изводи и обобщения. То има чисто тълкувателно-методологическо 
значение, което все пак е интересно и плодотворно в собствено богословски 
аспект (тази тема съм разгледал и в книгата си Трагизъм и надежда в „Книга 
на Иова”. Опит за драматично богословие”, С., 2021).

И така, отговорът на въпроса – що е ’банално’ – може да придобие следния 
обобщен вид: Баналното, от една страна, е онази времева съдържателна 
протяжност, отразяваща се и в езика, благодарение на която човешкото съз-
нание въобще е в състояние на „непрекъснатост”, на цялостност, на всеки-
дневност независимо от езиковите изкривявания и времевите преходи. То 
съществува-едновременно-защото е следствие от грехопадението и заедно 
с това е и „елемент” („тухличка”) от божественото домостроителство, ак-
туализиран-във-времето и в релативността на съзнанието след грехопаде-
нието. От друга страна обаче, всяко изхабяване, изтъркване, опростяване, 
самото всекидневие на живота и неговото понасяне и т.н., както и страхът 
сам по себе си, са негативните последствия от тази банализация, тъй като 
за човешкото съзнание е прекъсната и вече невъзможна „пряката” връзка с 
Божествената светлина. Човекът е потънал във всеки-дневието на време-
то. Човекът е банализиран.

На следващо място баналното може да бъде разглеждано като своеобразна 
квантовоинформационна декохеренция – по-точно – нейна проява. От една 
страна, то винаги е нещо точно определено, нещо ясно. От друга обаче, 
именно за да бъде такова (каквото е), то се намира в максимална степен на 
взаимодействие със средата. С други думи, изглежда, че е възможно най-мал-
кото по аналогия този процес да се види и като демонстрация на макрониво 
на следствия от квантова (информационна) декохеренция. Самата тя има 
двойствен характер. Декохеренцията по определение води до локализация 
на дадената система (обект), но взаимодействието с обкръжението (резул-
тат от локализацията) предизвиква отново една или друга степен на кван-
тово сплитане с това обкръжение.

Тук ще си послужа за по-нагледно обяснение отново с аналогия – т.нар. Сфера 
на Блох, чрез която се описват взаимодействията между векторите на със-
тоянието и на матриците на плътност с познатите три измерения. Казано 
възможно най-опростено, когато един кубит информация се намира в макси-
мално сплетено състояние, цялото „кълбо”, цялото пространство на допус-
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тимите му състояния се свива до един отрязък от оста на квантуване (вът-
ре в сферата на Блох) между стойностите ½ и -½. С други думи, диагоналът 
на матрицата на плътност е много „къс”. Това означава още и че „по-голямо” 
или „по-широко” взаимодействие между системата и нейното обкръжение е 
невъзможно. Точно тази невъзможност за разширяване (намаляване) на обхва-
та на взаимодействието вече на макрониво определям като баналност. 

Баналност и кич

Най-лесното и според мен погрешно първоначално допускане е веднага да се 
сетим за баналното спрямо кича така, като че ли те двете са разположени 
върху една хоризонтална плоскост и разликите помежду им са преди всичко 
въпрос на един или друг формален теоретичен подход или метод. Казано по 
друг начин, да решим, че дадена форма е кичова, защото е и банална, и обрат-
но. Това донякъде, разбира се, е вярно, но само защото едновременно не е и 
точно така. Кичът и баналното ни разкриват и са носители на различна и 
всъщност противоположна времева динамика и екзистенциална натоваре-
ност. Отношенията помежду им са кръгови, а не хоризонтални и не са просто 
различия, породени от едни или други методологични подходи или теоретич-
ни концепции. Макар и почти тъждествени (често до степен на неразличи-
мост), те на практика се пораждат едно от друго, но не като диалектичес-
ки процес на противопоставяне, а по-скоро като „континуално разкъсване”, 
„разпарцелиране” с последващ обратен преход. Движение между рязко „сви-
ване” и „разпускане”, подобно на кардиологичен колапс. Казано в метафизичен 
ключ, те са „болестни” пулсации на онтологичната форма във времето и кул-
турата. В субекта обаче това „болестно” състояние сублимира в консума-
тивен стремеж към трупане на „битие-върху-битие”. В психологически план, 
изглежда, то е удържане на субективния усет за безсмъртие чрез своеобразно 
овеществяване на времето. За да стане ясно какво имам предвид, ще разгле-
дам по-подробно един пример.

В момента, докато пиша, пред мен на един от рафтовете на библиотеката 
стои сладникава порцеланова статуетка на овчарка, чиято направа се отна-
ся вероятно към 20–30-те години на XX век. За мен е несъмнено, че по време-
то, когато е излязла от калъпа, за по-прецизния естетически вкус тя е била 
единствено и само кич, глупост, „домакински вкус”. Била е свидетелство за 
своеобразния градски сантиментализъм по „естественото”, което в самата 
си експликация е точно обратното – напълно неестествено и непомерно от-
далечено от автентичния образ, който иска да представи. Нещо повече, са-
мият „автентизъм” на този образ е силно проблематичен, доколкото реално 
никога не са съществували такива „овчарки”. Така че кичът е и надграждане 
върху вече съществуваща културна хипертрофия – в случая един „магически” 
или „приказно” преекспониран романтизъм. С други думи, кичовостта на ес-
тетическия образ се образува чрез своеобразно двойно наслагване. От една 
страна, той утилитаризира определени исторически и естетически стой-
ности, но от друга – самите тези исторически и естетически стойности 
преди това вече са имани едва ли не като идващи от дълбините на времето 
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знаци и символи на своеобразен „златен век” – тоест са митологизирани. Сле-
дователно в предпазливо обобщение мога да кажа, че кичът като естетичес-
ки феномен е утилитаризация на митологизираното историческо време плюс 
пазарно хипертрофирана представа за „вечна стойност” в историята. Опред-
метен парадокс. 

И тук се сблъскваме с проблем. Независимо от горното определение именно 
днес, в този момент, статуетката на овчарката вече има и друг статус. Въ-
преки че по никакъв начин не забравям за кичовостта ѝ в нейното време и в 
„нейния наглед”, от моята гледна точка тя е и преносител на време. Именно 
опредметената ѝ парадоксалност вече не е просто свидетелство за един или 
друг естетически вкус, нито пък само за дошла до днес и „вградена в камъка” 
сянка от утилитаризирана митология – тя се де-формира в „праобраз”, удър-
жащ историческата протяжност до мен-сега. Статуетката вече има и още 
измерения освен естетическото – измеренията на времето „тогава”-в-кое-
то-не-съм и на времето „сега”-в-което-съм; тя вече е образ, натоварен с вре-
ме и битие. Споменатият парадокс на формата ѝ динамизира-във-времето в 
една вторична, някак просумирана митологизация, която го оценностява по 
различен от преди начин. По този начин тогавашният кич днес не е просто 
кич, въпреки че едновременно го знам и като такъв. Тогавашният кич вече 
може да се мисли и като културна ценност, като наглед-за-спомена. 

Историческото време преобразява естетическата форма, пренасяйки върху 
нея по специфичен начин следствията от собствената си потенциално без-
крайна периодичност. 

В случая „утилитаризираната митология” става субективна история, която 
я оценностява вторично, връщайки я обратно към субекта и/или към пазара, 
но вече като свидетел. В крайна сметка нали дори и досещането, усетът за 
ръцете на множеството хора, които са я докосвали през годините, събужда у 
мен интуитивна емпатия отвъд или „през” емпиричната или сензитивната 
фактичност на статуетката. Събужда у мен (субекта) собствено екзистен-
циално отношение. В този план, повтарям, тя вече не е кич, тъй като онзи 
„неин” момент – изграден и скован от утилитаризирания мит – вече е едно-
временно „моят” сегашен динамичен момент, в който е придобил различни, 
екзистенциални съдържания. Така нейната кичовост-тогава изобщо не е от-
ново само кичовост-днес, защото е придобила други измерения освен есте-
тическото – измеренията на свидетеля на преминалото „през нея”, както и 
„през мен” време. В един твърде сложен, но и буквално кръгов преход нейният 
антиисторизъм вече е полепнал и с реално исторически съдържания, което 
променя битието ѝ на просто сантиментална порцеланова статуетка, на 
просто „домакински” или филистерски вкус. 

Тук обаче съм длъжен да продължа още малко. Става дума за тази първона-
чална пазарна хипертрофираност (кичовост), за която видяхме как благо-
дарение на историчността също се е променила. Промяната се състои във 
факта, че реално историческите съдържания днес автоматично придават 
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на статуетката „социална”, пазарна стойност, каквато в началото тя не 
е имала – иманентният „стремеж” на митологизацията обаче винаги е бил 
да ги придобие именно чрез конкретизацията в предмет. С други думи, реал-
но историческите съдържания, които се интериоризират по-скоро интим-
но субективно, екзистенциално, (съз)дават тази възможност за остойнос-
тяване, прехвърлящо интимността към сферата и на едно специализирано 
(антикварно) потребление. Колкото повече време минава сиреч, толкова 
повече интимността ще ѝ привнася онази своеобразна „свидетелска инди-
видуалност”, която от своя страна ще я остойностява потребителски и 
субективно и ще я отдалечава парадоксално не от нещо друго, а точно от 
разбирането за кич. 

„Срамната разлика между изкуството и живота, който хората живеят и в 
който не искат да бъдат смущавани, тъй като иначе не биха понесли гнусо-
тата, трябва да изчезне: това е субективната основа за причисляването на 
изкуството към консумативните блага...”10 

Така „опредметеният парадокс” на хипертрофираната представа за „вечни 
стойности” в историята, от който тръгнахме като определение за кича, из-
веднъж като че ли наистина става такава „вечна” стойност. 

Всъщност той постепенно се банализира, защото в новопридобития си ста-
тут на пазарен предмет, свидетелстващ за миналото, той малко по малко 
се „разтоварва” и от индивидуализацията си и чертите му на свидетел се 
размазват върху първичния наглед. Банализацията е онова, което в крайна 
сметка го разомагьосва, поради което и кичът престава да бъде кич, защото 
му е отнет компонентът на „вторичната митологизация”, който в начало-
то беше „новост”. Така той застива в очакване времето отново да го завър-
ти в същия кръг.

Едно от най-интересните странични следствия все пак тук може би е да се 
опитаме да видим как във времето метафизиката на „вечните (непромени-
ми) стойности” постепенно прехожда в динамиката на субективното и на 
пазарното остойностяване, което пък със самото това отново сякаш за-
почва да сочи към „вечността”. Дали описаният странен процес още веднъж 
не ни показва, че самото слово „вечност” естествено се деконструира във 
времето, а чрез деконструкцията на словото собствената му наличност-ка-
то-слово продължава да свидетелства, но вече пределно кенотично, за неяв-
ната, извънвремева битийност и на самото него, на самия му логос? 

И така, за разлика от началното постепенно времево насищане на кича с „ре-
алността” и „качеството” на вторичната митологизация, най-очевидното 
свойство на баналното е точно противоположно. То по-скоро принадлежи 
на обратен времеви вектор. Баналното във времевото начало всъщност не 
е и не може да бъде банално. За да бъде помислено като такова, преди това 

10  Адорно, Теодор, Естетическа теория, прев. Силвия Вълкова, Стилиян Йотов, С.: Агата-А, 2002, с. 36.
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трябва да е било някаква естетическа „новост”, нещо, до дадения момент 
непроявено и невидяно – образ, който се е противопоставял в частност и на 
кича. В нашия случай например тази „новост” е именно посочената „вторич-
на митологизация” на кича като „свидетел”. Така би могло да се каже, че банал-
ното и кичът се отнасят помежду си кръгово във времето – колкото повече 
време преминава „през” тях, толкова повече новостта се банализира, като 
се стреми към анихилацията на формата си, докато кичът, наопаки, става 
„по-малко” кич, отдалечавайки се от „понятието си”. С други думи, докато 
кичът постепенно може да се „квазиокачестви”, то баналното е регрес в пър-
воначалната, не-банална или посткичова форма. Но това е само първото, по-
върхностното впечатление. По особен начин банализирането – от първона-
чално бягство от кича – в определен момент ни доближава към него до степен 
на неразличимост и практическо отъждествяване. 

„... Като tabula rasa (чиста дъска) на субективните проекции произведението 
на изкуството се лишава от качество. Полюсите на неговото разхудожест-
вяване са в превръщането му както във вещ сред другите вещи, така и в пос-
редник за психиката на наблюдателя. Това, което овещените художествени 
произведения вече не казват, наблюдателят замества със стандартизира-
ното ехо на самия себе си, което той долавя у тях.”11 

Банализираната във времето форма се превръща отново в кич, но видяхме, 
че кичът във времето непрекъснато „бяга” от себе си, получавайки стату-
та на своеобразна ценност. Така банализирането е регрес на първоначалната 
форма до момента, в който трябва да се промени поради огромния натиск на 
„авторитарния позор на културната индустрия” (Адорно), от една страна, 
а – от друга – поради принципната невъзможност за анихилация, тъй като 
тук няма нищо, което да бъде означено като анти – банализацията не е ан-
ти-кич. На практика, както посочих, отнемането на възможността за „вто-
рична митологизация” не означава, че е премахнат и първичният „утилита-
ризиран мит”, че е премахнат собствено о-предмет-еният парадокс. Нали 
независимо от всичко аз едновременно знам/помня тази статуетка като 
кич. Това не би било възможно, ако тя беше „изцяло остойностена”, индиви-
дуализирана; ако степента на „вторична митологизация” беше завършена, 
от субективна гледна точка тя щеше да придобие качества, надвишаващи 
пазарната ѝ стойност в абсолютен смисъл. Щеше да се превърне във „висо-
ко изкуство”, в неотделим елемент от „големите разкази”. Не искам да кажа, 
че „високото изкуство” е такова, защото е „вторично митологизирано” (ма-
кар и да съществува процес, подобен на описвания), а че банализацията съз-
дава възможностите за кича. Банализацията митологизира големите разкази 
и оттук – в частност – се ражда и кичът. Той няма откъде другаде да дойде. 
Кичът е агресия – той раздробява и използва парчета от „високото изкуст-
во” и от големите разкази, за да се конституира, а банализацията е онова, 
което го удържа да не се разпадне автоматично, като едновременно с това 
го „захранва” с парчетата от големите разкази. На практика кичът нямаше 

11  Адорно, Теодор, Естетическа теория, с. 37.
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да съществува изобщо, ако не беше непрестанно банализиран и захранван с 
„митология”. 

И тъй, като първо обобщение вече мога да кажа следното: кичът е кич само 
защото е банализиран. Банализацията не го прави ценност, тъй като го е 
разомагьосала, което ще рече, че е прекъснала процеса на „вторичната мито-
логизация”. Това обаче не е краят. Поради кръговото отношение между банал-
ното и кича процесът е абсолютно времеви, т.е., първо, не позволява офор-
мянето на каквото и да било онтологично мислимо качество и второ, ще се 
повтаря по един или друг начин до безкрай – един невъобразим „разговор в ин-
финитив”. Баналното „митологизира” непрестанно и не може да „спре”, защо-
то е „вътре” в кръговото време; то е вид проявление на самото време. Така 
от този частен случай можем да видим и донейде самата „материализация” 
на петото измерение на пространство-времето, математически въведено 
от теорията на Калуца-Клайн (там е със съвсем различни задачи, разбира се). 
Това е кръговото измерение, съществуващо активно заедно и неотделимо 
от хоризонталното и вертикалното му направление. Хипотезата ми е, че ба-
налното в собствено онтологичен порядък (дали обаче само като ‚феномен’?) е 
едно от проявленията (в частност) на природата на кръговото, петото, из-
мерение на пространство-времето на макрониво. Затова и неговият наглед 
(на самата баналност) не може да бъде по никакъв начин еднозначно експони-
ран. Той е дескриптивно невъзможен, може да се мисли само феноменологично, 
ergo няма и „собствена” същност. Оттук е по-лесно да се констатира раз-
ликата между него и кича. Кичът е всъщност непрестанната дескриптивна 
проекция на баналното по хоризонталата и вертикалата на естетическите 
категории. То (баналното) е също така един от нагледите на времето като 
битийна „спирала”. Така онзи усет за безсмъртие, който се стреми да „овеще-
стви” времето, като субективна интериоризация най-често и естествено 
се разкрива като скука. Разбира се, трябва да се има предвид, че петото изме-
рение не е отрицателно в никакъв смисъл. Тук обсъждам съдържанията само 
на баналното и нищо повече.
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Николина Колева

ИСТОРИЯ НА БИБЛЕЙСКИЯ 
ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ 
ЕЗИК

„Някои хора мислят, че когато глухите общуват, те викат, не могат да об-
щуват нормално и едва ли не, че са луди. Приемани са като бавноразвиващи 
се.”1 Поради факта, че не разбират езика на околните, много глухи и тежко 
чуващи деца израстват със забавено развитие, защото започват да учат 
езика на по-късен етап. Родителите се борят да приемат факта, че детето 
им е глухо, и започват да го подлагат на всякакви процедури, включително и 
оперативни, с цел то да започне да чува. Все пак „най-добрият подход е да за-
почнат да обучават детето си на жестов2 език и те самите също да научат 
този език, за да общуват пълноценно с детето си” – споделят възрастни глу-
хи, които имат подобни опитности.

Езиковата бариера става причина детето, което не чува, да бъде изолирано 
от информационния поток и от културата на семейството си. В специали-
зираните училища за глухи деца учениците страдат много поради факта, че 

1  Якимов, М. Писмена работа: Запознаване със света на глухите. С.: СУ, 2019, с. 1.
2  Жестовият език е езикът, който глухите хора използват, за да общуват. Нарича се жестов, защото 
използва жестове на ръцете и тялото. До януари 2021 г., когато е приет законът за жестовия език, се 
използват и други два термина – жестомимичен език и знаков език от английското Sign language. Законът 
за жестовия език утвърждава термина „жестов език” за официално използван.

Николина Колева (р. 1969) е завършила Висшия евангелски богословс-
ки институт (ВЕБИ) през 2002 г. Изучава езика на жестовете и през 
2013 г. получава удостоверение за правоспособен преводач-тълковник 
от и на български жестов език. През 2015 г. заминава на служение в Ке-
ния, където участва в превода на част от Библията на жестов език. До 
края на престоя си в страната през 2018 г. се обучава в консултиране-
то на групи от глухи хора и придобива умения свободно да комуникира 
на кенийски жестов език. След това записва магистратура в Африкан-
ския международен институт (AIU), откъдето предстои да се дипломи-
ра. В момента се занимава с превод на жестов език в църквата, която 
посещава, с водене на домашни групи за молитва и изучаване на Божие-
то слово с глухи хора, както и с мисионерска дейност сред глухата общ-
ност в България.
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учителите също настояват те да разпознават думи чрез говорене, а не чрез 
използване на жестове. Жестовият език не е позволен да се използва в учеб-
ния процес и дори ако децата започнат да използват ръцете си в час, за да 
изразят мислите си, биват наказвани. Но всъщност този език е много важен 
за глухите, защото им позволява да общуват и да опознават света по-бързо 
и по-лесно. Жестовият език е най-естественият им начин да се изразяват и 
затова повечето от тях го научават от други глухи или от съученици в спе-
циализираните училища, където в междучасията го използват по-свободно. 
В цяла България има само три училища за специализирано обучение на глухи 
деца – в София, Пловдив и Търговище. В някои по-големи градове има само ре-
сурсни центрове за логопедия – обучават децата да говорят, без да използ-
ват жестов език, което е неестествено за тях и повече ги стресира и при-
теснява.

Ние, чуващите, се научаваме да четем, след като вече сме се научили да гово-
рим. При глухите нещата стоят по различен начин. Те не познават говори-
мия език, преди да отидат в училище, и затова трудно се учат да четат и 
пишат. Разбира се, има глухи, които са доста упорити и се научават не само 
да четат, но и да говорят като чуващи, упражнявайки силата на звука, кой-
то използват, и учейки думи и техните значения. Но такива хора са много 
малко на брой. Глухите имат свой собствен език, специфична идентичност 
и своя собствена култура. И поради неразбирането от страна на чуващите 
(родители или определящите социалните политики) мнозинството глухи ос-
тават неграмотни и не могат да пишат и четат. Те възприемат речта по 
по-различен начин от чуващите. Различен е и пътят, по който стигат до раз-
биране на абстрактни идеи. На практика „говорим” на различни езици. Имено 
затова глухи и чуващи имаме нужда от превод на и от жестов език, за да се 
разбираме. 

Тази, ако може да я наречем, разноезичност, отдалечава общността на глухи-
те от тази на чуващите в толкова много сфери на живота. А тази особеност 
повдига и въпроса: как глухите хора биха могли да се запознаят с Библията и 
вярата в Христос? Най-логичният и потвърден от практиката отговор на 
този въпрос е: Божието слово да се преведе на техния жестов език. Но как се 
превежда текст, още повече свещен, на хора, които не просто общуват на 
друг език, но и на език, който е визуален, а не графичен? „Знаковите езици са 
триизмерни и многопластови”3 и затова начинът да се направи превод е чрез 
видео. 

Целта на настоящата статия е да разкаже историята на превода на Библия-
та на български жестов език, в чийто начален етап и самите ние имахме при-
вилегията да участваме. Желанието ни е да опишем ключовите според нас 
събития и хора и да анализираме самия процес. За случилото се преди това се 
облягаме на разговори с участници в предходен проект за превод, при който 
са преведени само три библейски истории. 

3  Beckham, Camille. Power point: Sign language linguistics. slight 19.
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За слуха, глухите хора и жестовия език

Слухът, като едно от петте сетива, играе важна роля в съществуването на 
човека. Реално обхватът на честотите, в който хората могат да чуват, е 
между 20 и 20 000 Hz, като всеки човек има различна чувствителност за въз-
приемане на тонове в този диапазон. Науката твърди, че при провеждане на 
обикновен разговор енергийното ниво на средните честоти, които ние мо-
жем да чуваме, е около 60 dB. Когато някой продължително бива излаган на 
звуци над 80 или 90 dB, той може да загуби слуха си в много голяма степен и 
дори напълно.4 Това показва, че звуците и нивото на тяхната честота и сила 
силно влияят и определят здравето на слуха ни, който е определящ фактор 
в живота ни. 

Органът на слуха, ухото, се състои от три части: външно, средно и вътреш-
но ухо.5 Съществуват няколко начина, по които слуховият механизъм може 
да се наруши. Това най-често може да стане от „външно налягане, от удар 
върху ухото, близка експлозия или изключително голямо водно налягане при 
водолазно гмуркане”6. В тези случаи настъпването на глухота може да се леку-
ва чрез оперативна намеса и след това да се регулира със слухов апарат. Глу-
хота обаче може да настъпи и по други причини, които довеждат до нервни 
увреждания на слуховите пътища или на слуховите зони в кората на главния 
мозък. Такива причини често са: „дефекти при рождение, болести (най-често 
при менингит и висока температура), удари по главата и тумори”7. Нервни-
те поражения могат да доведат до частична или пълна загуба на слуха. Раз-
лични са и средствата да се компенсира увредеността на слуха. При по-лека 
загуба на слуха слуховите апарати могат да помогнат. Но при по-тежка загу-
ба на слуха самият организъм започва да използва друга сетивна система, за 
да се осигурява същата информация, но по други пътища. Глухите хора мо-
гат да станат истински специалисти в „четене” по устни. Но най-пълноцен-
на комуникация между глухите и между тях и чуващите им близки се постига 
чрез използването на жестовия език. В процеса на израстването си „глухите 
и тежкочуващите хора формират бедни по съдържание понятия, поради ко-
ето се затрудняват в систематизирането и обобщаването на явленията. 
В своето развитие те твърде дълго остават на нивото на възприемане 
на нещата в образи и картини”8. Когато говорят помежду си, те предават 
информация под формата на театрално изиграване чрез мимики и жестове 
с участието на цялото си тяло. Това е обусловено от важната роля, която 
зрението им играе в анализирането на околния свят и в дейността им.

През 80–90-те години на XX век в много европейски държави започват усиле-
но да се изследват жестовите езици. Направени са много речници както за 
ползване от глухи хора, така и от чуващи, които се обучават за преводачи на 
4  Андреева, Л. Христоматия по психология на познанието. С.: Лик, 1999, с. 51-52.
5  Мавлов, Л. и В. Боянова. Анатомия и физиология на човека. С.: Венимекс, 1994, с. 157.
6  Андреева, Л. Христоматия по психология на познанието. С.: Лик, 1999, с. 55-56.
7  Андреева, Л. Пак там, с. 57.
8  Карагьозов, И. и А. Гърбачева. Основи на дефектологията. Велико Търново: Абагар, 1993, с. 225.
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този език. В този период се засилва интересът към лингвистичните харак-
теристики на жестовата комуникация. 

Много е трудно да се направи пълна статистика за броя на глухите по света. 
Това е така, защото по време на преброяване правителствата не правят 
отделно запитване за хората, които са глухи и които използват жестовия 
език като свой първи език. България не прави изключение. В националната 
асоциация на глухите в страната, Съюз на глухите в България, членуват 6500 
души, но според наблюдения на същия съюз в страната ни има над 10 хиляди 
души с по-висока степен на увреждане на слуха, а близо 250 хиляди души имат 
някаква степен на увреждане на слуха.9 Световната федерация на глухите 
смята, че глухото население по света е 70 милиона, тоест около 1% от всич-
ки хора. За едва 2% от всички тези глухи хора се знае, че следват с вяра Исус 
Христос.10 В този смисъл може да се каже, че общността на глухите хора по 
света е най-недостигната за Евангелието. 

За положението на глухите християни

В България единствено в град Пловдив глухите се събират отделно от чу-
ващите и Словото на Бога се проповядва на жестов език. Във всички други 
градове глухите вярващи посещават (протестантски) църкви за чуващи, къ-
дето има преводачи. Повечето преводачи обаче не са специалисти и не са пре-
минали през специализиран курс на обучение. Те научават езика и превеждат 
по време на проповед любителски. Виждайки дълбоката нужда, Антон Димов, 
който е тежкочуващ, подкрепен морално и финансово от Евангелската пет-
десятна църква (ЕПЦ) в гр. Стара Загора, на която е член, започва да служи 
като мисионер сред глухите в цяла България. Предприема пътувания до раз-
лични градове и предприема обучения на преводачи още почти в началото на 
протестантското съживление в страната ни, през 1994. Тъй като възмож-
ностите все пак са ограничени, обикновено след като е обучил преводач до 
около 700–800 жеста, свързани с библейските герои, събития и идеи, той ос-
тавя бъдещия преводач да продължи да се самообучава, като търси помощ-
та на местните глухи и съдействието на Святия Дух. Разбира се, при необхо-
димост се стреми винаги да се отзовава и помага. Случвало се е някой да изяви 
желание да бъде обучен, но след време се отказва по различни причини. Тогава 
за вече сформирана група от глухи се налага да се търси нов преводач. Това 
отнема време и оставя глухите в църквата без превод, в резултат на което 
някои от тях спират да посещават църквата. Въпреки това в резултат на 
неговата усилена работа в около 10 града в цялата страна се сформират гру-
пи от по 2–5 глухи, които посещават църкви и получават жестов превод, ма-
кар и на ниско ниво.

Само 0,05% от глухите в България вярват в Христос, което е твърде малък 
процент. А дори по-голямата част от тях не познават добре Божието слово. 
9  Знаковият език да бъде признат за официален, настояват от Съюза на глухите (14.02.2014 г.) https://
novini.bg/bylgariya/obshtestvo/219351
10  Защо служение на глухите, https://doorinternational.org/why-deaf
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И как биха могли да го познават? Те ходят на църква, в която Словото се про-
повядва на езика на чуващите хора, който за тях е чужд. Невинаги разбират 
точно изразените концепции. Това са основни причини, поради които дълбо-
чината на Писанията остава повърхностно разкрита за тях. Чуващият про-
поведник най-често изразява доводи и заключения с накъсване на мисълта 
чрез непрекъснати препратки към определени случки от самата Библия или 
от живота по принцип. Това обаче е неестествен ход за подреждане и следене 
на мисълта при глухите хора. Логиката на глухия човек има нужда от после-
дователност на разказване на събития и действия. Той не успява да направи 
връзки, ако едно изречение съдържа много вътрешни скоби с препратки към 
други събития. Това не е, защото езикът на глухите е беден, а защото има 
своя структура, граматика и специфика. Жестовият език е много богат, той 
дори успява да пресъздаде ситуации, настроения и групов разговор в един и 
същ момент, докато говоримите езици могат да изразят това, но с много 
повече думи. 

За разликите между жестовия и вербалния език

Много хора смятат, че жестовият език е идентичен с вербалния език в стра-
ната, но това всъщност не е така. Жестовата реч е сложна и своеобразна 
система за комуникация. „Специфичността ѝ е обозначена от визуалната и 
пространствената експресия и двигателната субстанция на знаците (зна-
кове и изразявания) и от особеностите на функциониране в процеса на об-
щуване.”11 Жестовият език има висока степен на образност. Голяма част от 
жестовете наподобяват обектите или дейностите, които изобразяват. 
Устната реч е регламентирана в общоприети правила за изразяване на обек-
ти, време и вид на действието и други. Правилата за изказване са изведени 
към звукове (или техните графични изрази), организирани в срички, думи и 
фрази. Жестовата реч по друг начин организира пространственото и вре-
мевото присъствие. Първо се позиционира обектът или явлението, а след 
това се обозначава действието. Предлози, съюзи, частици и други служебни 
думи почти напълно липсват в езика. „Българският жестов език е своеобразна 
лингвистична система, която притежава собствена лексика и граматика.”12

За признаването на жестовия език като официален език

През 1983 г. шведският жестов език е признат за втори официален език от 
правителството, което става прецедент в света и цел на глухите общнос-
ти в другите държави.13 В България професионалните преводачи обикновено 
минават специализиран курс в Съюза на глухите в България за 6 месеца и след 
положен изпит получават документ. Дори до днес само тази институция има 
правомощия да издава такива документи. Проблемът е, че голяма част от 

11  Кунчев, Ц. и колектив. Теоретично описание на граматиката на Българския жестов език. С.: „Образование 
и наука” ЕАД, 2017, с. 13.
12  Кунчев, Ц. и колектив. Теоретично описание на граматиката на Българския жестов език. С.: „Образование 
и наука” ЕАД, 2017, с. 15-16.
13  Кунчев, Ц. и колектив. Речник на Българския знаков език. С.: МОН, 2017, с. ix.
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учителите там са представители на старото, комунистическо разбиране и 
защитават позицията, че жестовият език трябва точно и последователно 
да показва жестовете на думите, използвани в говоримата българска реч. 
Тоест това е схващане, според което трябва да превеждат „буквално”. Тази 
стара школа специалисти не приемат, че жестовият език е самостоятелен 
език, който функционира по различен начин от говоримия. За тях жестовият 
език е нищо повече от „помощно средство”14, чрез което глухият да разби-
ра думите на чуващите. Този начин на превод обаче допринася единствено 
за недоброто разбиране на смисъла на предаваните съобщения. Чрез такъв 
превод за глухите става трудно и нежелано да се фокусират върху инфор-
мацията. Младото поколение учители вече се опитва да въведе промени и 
да покаже, че това е неправилно разбиране. Жестовият език е отделен, са-
мостоятелен език. Изследователите на жестовия език го определят като 
„самостоятелен и равноправен обект на лингвистично проучване със свои 
специфики, които го отличават от естествената звучаща реч”15.

През последните години усилено се работи по създаването на Закон за бъл-
гарския жестов език, който успешно е приет и влиза в сила на 06.02.2021 г.16 
Това е ангажимент на Република България съгласно Конвенцията за правата 
на хората с увреждания.17 В този проект участват много глухи хора, които 
имат възможността да се борят за своите права и най-вече за правото да 
използват легално и признато жестовия си език не само за лична комуника-
ция, но и при обучение на децата в специализираните училища, както и при 
обучение на преводачи. Едва сега (2022 г.) законът започва постепенно да се 
отразява на културната и духовна дейност сред тази немалка група от бъл-
гарските граждани. 

За превода на Библията на Български жестомимичен език

Когато става дума за Библията, в България винаги е имало нужда от матери-
али за глухи. По разбираеми причини тяхната поява е била възможна едва след 
политическите промени от 1989 г. Това е периодът на голям духовен подем 
сред българите и обръщането на много хора към вярата в Исус Христос. Тези 
процеси не подминават и общността на глухите в страната ни. Интересът 
е голям, а литературата и обучителните материали са оскъдни. А такива, 
пригодени за глухи, дори не съществуват. Църквите в страната не са под-
готвени за повярването на глухи. На места се оформят групи от глухи, които 
посещават протестантските църковни служби. Чуващи млади хора бързо за-
почват да учат жестов език. Това е и нашата лична история, която започва 
през 1991 г. в църква „Сион”, гр. Стара Загора. В центъра на градския площад се 

14  Кунчев, Ц. и колектив. Теоретично описание на граматиката на Българския жестов език. С.: „Образование 
и наука” ЕАД, 2017, с. 6.
15  Кунчев, Ц. и колектив. Теоретично описание на граматиката на Българския жестов език. С.: „Образование 
и наука” ЕАД, 2017, с. 6.
16  Виж https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137209455 
17  Виж https://www.mlsp.government.bg/uploads/38/khu/normativni-dokumenti/-1643283708.pdf; https://www.
parliament.bg/bg/laws/ID/78250, както и https://sofia.obshtini.bg/doc/3858844.
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провежда театрално представление за живота на Исус, на което ние почти 
случайно присъствахме, но след като чухме и видяхме посланието, докоснати 
от Божията любов, предадохме живота си на Исус Христос и го последвахме 
с цялото си сърце. През 1993 г. в църквата ни за първи път дойде глуха жена и 
тогава видяхме нуждата от жестови преводачи, които да предадат посла-
нието на достъпен за глухите език. Това ни предизвика да започнем да учим 
езика и да служим на тази специфична общност. Ръководеше ни стремежът 
Божието Слово да достига до глухите на достъпен и разбираем език. 

Организацията DOOR International18 се занимава с превод на Библията на 
жестови езици и мисионерска дейност сред глухите общности на световно 
ниво. До момента има преведени части от Библията на 36 жестови езика. 
Представители на тази организация пристигат в България още в началото 
на политическите процеси през 1989 г. и събират група от глухи, на които пър-
воначално предлагат обучение в Унгария. Обучението е свързано с това как 
да се организират и водят църкви от глухи. На тази покана първи откликват 
Сергей и Екатерина Гайнудинови от Пловдив, които са напълно глухи, както и 
тяхната тежкочуваща дъщеря Теменужка Якимова. В този момент те са чле-
нове на църква „Християнски център – гр. Пловдив” и Теменужка е осъщест-
вявала превод за родителите си. След завръщането си в България те започ-
ват да събират глухите от града и околностите в сградата на тази църква, 
но в отделно време. На тези събирания те вярно предават на глухите много 
от нещата, които са научили в Унгария. 

По същото време в гр. София се събират други глухи, които също са участва-
ли в обучението в Унгария. Част от групата в София е едно чуващо момиче, 
Дафина Джелепова, която е силно мотивирана да помага на групата чрез пре-
вод на жестов език. Тя започва да подготвя уроци за всяка среща, като използ-
ва нагледни материали – картини и фигури, за да направи урока по-достъпен 
и интересен за членовете в групата. С течение на времето всички достигат 
до извода, че е необходимо да се направи превод на Библията или на по-основ-
ни истории, които глухите да могат да гледат и извън събиранията си. 

От своя опит до същите изводи достига и групата в гр. Пловдив. По време на 
празници глухите от различни населени места се събират заедно. Това дава 
възможност на Теми, както Теменужка Якимова е известна сред всички глухи, 
и Дафина да обсъждат варианти за съвместна работа. През 2002 г. Дафина 
започва работа към фондация „Здрава основа”19, която се занимава с популя-
ризиране на християнските ценности в обществото и се старае да увеличи 
възможностите за достъпно образование и практическо обучение. Една 
от основателките на тази фондация е американка, която чрез местни и аме-
рикански контакти влиза във връзка с представителите на Door International 
в България. Двете организации обединяват силите си в опит да осигурят 
превод на някои от библейските истории на жестов език.

18  https://doorinternational.org 
19  http://eabulgaria.org/?page=about&id=32 
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През 2003 г. са направени три библейски истории: „Сътворението” (Битие 
1:1 – 2:3); „Сътворението на мъжа и жената” (Битие 2:7-35) и „Грехът на мъжа 
и жената” (Битие 3). Те са записани професионално на видео в „Студио 865”. 
Видеата са поместени на 2 (CD) диска и размножени в тираж от общо 50 ко-
пия. Много бързо този малък тираж се разпространява между вярващите из 
страната. Жестовият превод е направен от Теми. С помощта на специална 
програма за монтаж текстът и субтитрите към видеата са направени от 
Дафина. Работата по този проект обаче не може да продължи. Липсата на 
финансиране поставя преводачките пред доста голямо затруднение. Съще-
временно Дафина си дава сметка, че за да продължи работата, са нужни и кон-
султанти. За съжаление, по това време в България няма кой да консултира 
младите жени в тяхната работа. Така работата спира.

С времето обаче нуждата от превод на Библията за глухи се засилва. Глухите 
харесват направеното и търсят още истории, преведени за тях на видео. 
Теменужка пази своя контакт с Door International и периодично изпраща крат-
ка информация за развитието на църквите и вярващите глухи в България, 
като не престава да търси съдействие за изготвянето на превод на жестов 
език. По-късно в разговор по Фейсбук с Шадрак Какуи (Shadrack Kakui), дирек-
тор на DOOR International в Африка, той ми писа, че Теми непрекъснато е из-
пращала съобщения до DOOR, споделяйки, че българските глухи се нуждаят от 
превод, който да помогне при създаване на нови църкви, ученичество и др. 
„България – каза той – беше една от държавите, в които местната общност 
на глухите изразяваше настоятелно желание за превод на Библията и това 
стана причина да бъде включена в проекта.” По този начин думите на Исус: 
„Защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на този, който 
хлопа, ще се отвори” (Мат. 7: 8) се изпълняват. През пролетта на 2015 други 
двама представители на DOOR Int. идват в България и организират среща за 
избиране на петима глухи за преводачески екип. 

Първоначално се сформира комисия от пет души (глухи и чуващи) от различни 
градове на страната, които са посветени християни, имат добро познаване 
на глухите и тяхната култура. Част от тази комисия сме и ние, както и Ан-
тон Димов, Сергей Гайнудинов, Ани Демирова – глух служител в ЕПЦ – гр. Варна, 
и Николета Иванова – жестов преводач и служител в „Християнски център – 
гр. Пловдив”, Интервюто се насрочва за 15 до 18 май 2015 г. Теменужка офор-
мя и разпраща специална покана, в която са упоменати гостите от Амери-
ка: Роб Майърс, президент на DOOR International, и Филип Галант, президент 
на DeafBible – организацията, която разпространява вече готовите видеа с 
жестовите преводи в специален интернет сайт на флашки и други външни 
преносители. В поканата са изброени и критериите за оценяване на канди-
датите. Търси се да бъдат постигнати следните цели: (1) да се изберат за 
преводачи трима души с много добро владеене на български жестов език; (2) 
да се избере един човек с добра компютърна грамотност и основни умения 
с програма за видеомонтаж; (3) да се избере един човек с добро познаване и 
разбиране на Библията и на българския книжовен език и (4) да се подберат още 
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двама души за резерви.20 По време на тези 4 дни присъстват около 20 глухи от 
цяла България, които имат за задача да преведат кратки пасажи от Библия-
та и да ги представят пред камера. Интересно е да се отбележи фактът, че 
не всички участници в интервютата са вярващи. Някои от глухите идват 
за първи път на подобно събитие, където се споделя Библията. На последния 
ден комисията заедно с гостите от чужбина избрахме шест глухи, които да 
оформят екипа за превод. За жестови преводачи са избрани Весела Панайото-
ва, Юлиян Караджов, Христо и Иванка Христови (семейство) – всички те глухи 
хора. За видеомонтажист е избрана тежкочуващата Петя Спасова. За водач 
на екипа е избрана Теменужка Якимова, също тежкочуваща. 

По време на конкурса ние отправяме молба да се присъединим към екипа с цел 
да бъдем обучавани за консултант по жестов превод на Библията. След като 
разглежда нашата молба, бордът на директорите на DOOR Int. решава да ни 
включат като консултант в обучение към тяхната програма, въпреки че по-
знанието ни на английски език не е на достатъчно добро ниво. Така в крайна 
сметка екипът беше изграден от седем души, сред които бяхме и ние. Почти 
веднага след това, на 24.06.2015 г., целият екип заминава за Найроби, Кения, 
където започна обучението и превода на Библията на Български жестов език 
за нуждите на глухите у нас, които чакат да придобият Божието Слово на 
разбираем за тях език.

С пристигането си в Найроби българският екип е посрещнат от служители 
на DOOR International. Става ясно, че скоро се очаква и екип от Русия, който 
ще прави превод на Библията на Руски жестов език. Обучението започва дни 
по-късно в базата на DOOR International. Теми (Теменужка Якимова) вече знае 
международен жестов език и превежда на групата. Два месеца по-късно всич-
ки вече владеят Кенийския жестов език и така комуникацията с другите обу-
чавани групи стана напълно свободно. 

Международната организация DOOR International е фокусирана върху работа-
та си в полза на глухи. Целта ѝ е Божието слово да достигне до всеки глух чо-
век по света на неговия собствен жестов език и това да доведе до промяна 
на живота му. Тази цел тя се старае да постигне чрез превод на Библията и 
изпращане на мисионери. А за да се случи това, организацията провежда мно-
жество обучения на глухи хора, като ги подготвя да споделят добрата вест 
за спасение чрез вяра в Исус Христос с други глухи като тях. В екипа на DOOR 
Int. работят заедно чуващи и глухи, обединени от една цел – достигането на 
глухите по целия свят с вестта за Христос.

Политиката на DOOR International относно осъществяването на превода е 
към екипа по превод да има минимум 2-ма консултанти – глух и чуващ, които 
да работят заедно помежду си и заедно с екипа. Глухият консултант пома-
га на екипа повече в използването на определени жестове, разположение на 

20  Якимова, Т. Покана за участие в интервю за набиране на глухи хора за превод на Библията на Български 
жестов език от DOOR International. 2015, с. 1. 
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тялото и уточняване на изражение на лицето, за да се покаже емоцията и 
преводът да бъде по-точен и ясен. Чуващият консултант следи по-скоро за 
богословското значение и точност на превода и разбира се, за използваните 
жестове и изражения на лицето.

По тази програма и следвайки посочената организация на работа, български-
ят екип е обучаван от местните консултанти. Те показват различни методи 
и стратегии, обсъждат възможните значения на библейския текст, и това 
какъв жестов знак е подходящо да се използва. 

Друга особена практика е консултантите да не бъдат от същата национал-
ност, от която е самият екип. Така към българския екип са назначени двама 
консултанти – глух консултант от Кения, Джаред Омош, и чуващ консултант 
от САЩ, Джош Кад. За първите четири месеца екипът успява да преведе и 
да представи за проверка едва 15 истории, понеже преводът за глухи е много 
по-бавен процес, отколкото е преводът на говорим език. 

В центъра на DOOR Int., Кения, българският екип остава общо девет месеца, 
като прави едно прекъсване от три месеца. На 01.07.2016 г. екипът оконча-
телно се завръща в България. В гр. Пловдив е обособен офис с всичкото не-
обходимо оборудване за преводаческата работа. Консултантът Джош Кад 
идва със семейството си да живее в България, за да бъде постоянна част от 
екипа. Глухият консултант не може да се премести в България, защото Бъл-
гария няма посолство в Кения, и въпросът с визите се оказва сложен. Освен 
това кенийският консултант е много ценен и нужен за обучението в Найроби 
и на другите глухи консултанти. След завръщането на българския екип ние 
останахме в центъра на DOOR int. в Кения. Причината за това е продължава-
щото ни обучение за консултант, както и започналото ни следване за магис-
търска степен по лингвистика и преводачески изследвания в Международния 
африкански университет (AIU) в Найроби. Поради всички тези обстоятел-
ства към българския екип е назначен нов глух консултант Арислехиди Приету 
(Arislehidy Prieto) от Колумбия. Тя пребивава в България с туристическа виза за 
три месеца, след което се налага да излиза и отново да влиза в страната ни, 
за да може да продължи дългосрочно дейността си. Тя също е консултант и на 
американския екип. 

За преводаческата работа

Работата по превода минава през следните етапи. Първо, всички членове 
на екипа четат библейския текст на български език. Обсъждат думи, чиито 
значения не знаят, като се допитват до лидера и/или до консултантите. Об-
съждат с какви жестове да се предадат имената на места и хора в текста. 
Изясняват варианти за най-добро „изказване” на зададената в текста кон-
цепция, както те я разбират. Второ, един от жестовите преводачи научава 
историята наизуст и я представя пред камера. Този процес е бавен, защото 
преводачът доста често бърка, забравя, изпуска жестове и снимането започ-
ва отначало, докато се направи чист първи запис. Трето, първият запис чер-
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нова се дава на консултант, който сверява превода дума по дума и смислово 
с няколко библейски версии, включително с оригиналните езици, както и с ко-
ментари. При необходимост прави промени. След това консултантът съби-
ра целия екип или част от него и споделя направените поправки. Четвърто, 
екипът репетира и прави нов запис, който включва направените промени, и 
снима отново. Представянето пред камера се повтаря, докато вярно и ясно 
се предаде смисълът на библейския текст.

Както споменахме по-горе, екипът, от който и ние бяхме част, прекарва с ня-
колко прекъсвания близо година в Кения. След първите четири месеца той се 
завръща в България и започва усилена подготовка за така наречения тест в 
общността. Целта е да се поканят глухи от местната общност и да им се 
представят направените до момента видео преводи. Това е петият етап от 
работата. Първият обществен тест се провежда в продължение на седмица 
в гр. София през месец ноември 2015 г. В това пробно представяне участва 
един глух представител на DOOR от Америка. В началото на представянето 
той запознава присъстващите глухи гости с методиката и значението на 
превода. След като се изгледат сниманите видеа, водачът на екипа Теменуж-
ка задава въпроси на аудиторията в три направления: ясни и разбираеми ли са 
жестовете? Естествени ли са използваните жестове? Приемат ли се жесто-
вете от глухите? Ние и Джош Кад като присъстващи консултанти помагаме 
с въпроси относно това дали се разбира смисълът на изразеното послание 
чрез използваните жестове.

Този обществен тест се прави след всеки голям раздел от направения пре-
вод. Именно по тази причина работата по превода на цялата Библия е задача, 
която отнема твърде много време. Затова политиката на DOOR Int. е да се 
превежда на етапи. Първият етап включва превода на 110 избрани библейски 
истории, които са организирани в 3 подраздела: (а) Как да познаваме Бог? – 32 
истории, (б) Как да следваме Бог? – 43 истории, и (в) Как да служим на Бог? – 35 
истории.

Следващият, шести етап започва след приключване на обществения тест. 
Въз основа на получената обратна връзка от теста историите се преработ-
ват и записват отново. Седмо, консултантите преглеждат новите видеа и 
ако всичко е направено добре, предават превода за проверка от главния кон-
султант Джоджо Нани. Нани е от индийски произход, завършил е богословие 
в САЩ и владее няколко жестови езика: Индийски жестомимичен език (Кера-
ла), Северноамерикански (ASL), Кенийски (KSL) и други. В последния, осми етап 
предложените от главния консултант промени се предоставят на превода-
чите, които поправят и записват наново превода на историята. Едва след 
този етап една история (част от библейския текст) се смята за завършена 
и готова да се направи публично достояние.

В превода на жестов език обаче не е включена само историята от библейс-
кия текст. Към нея са включени още три отделни раздела. Първият е наречен 
„информация”, където се прави връзка с предишната история и въведение 
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към настоящата; показват се жестовите имена на участниците в истори-
ята и на имена на споменати области. Към видеото може да се монтират ге-
ографски карти и други изображения. Другият раздел е наречен „обяснение”, 
където се представят някои богословски понятия и идеи, например какво 
означава грях, спасение, идол, Божие царство и др. Третият раздел е наречен 
„диалог”, в който двама събеседници чрез въпроси и отговори разясняват как 
разказаната история се отнася до живота на хората днес. Това помага на глу-
хите да правят смислови връзки, да запомнят историята по-добре, да раз-
мишляват по-задълбочено върху Божието слово и да се научат как да го при-
лагат в живота си. Всички тези елементи от превода също се проверяват от 
консултантите и от глухите по време на обществения тест.

И така процесът за превеждане и записване дори на една история е дълъг и 
отнема много време. Все пак има поставени срокове и екипът се стреми да 
ги спазва. Тези първи 110 истории не са превод на целия библейски текст, а 
са избрани истории, наречени „Библейски хронологичен превод”, и включват 
истории от Стария и Новия завет. На Български жестов език първите 32 биб-
лейски истории са окончателно завършени през 2017 г. На 11 ноември същата 
година се празнува първото официално публикуване на библейски превод на 
Български жестов език. Отзвукът от това събитие е изключително голям 
сред общността на глухите в България. Най-накрая основни части от Библи-
ята са преведени на техния език и това ще даде възможност те да разбират 
Свещеното писание и то да докосва и променя сърцата им. 

Нашият договор с DOOR International приключи през юни 2018 г., но екипът 
продължава да работи и окончателно приключва работата по всички 110 ис-
тории от „Библейския хронологичен превод” през май 2021 г. 

Христовата църква днес полага много големи усилия да послужи на чуващи 
хора в неравностойно положение, но организираната подкрепа за глухите е 
малко. За дълъг период глухата общност е подминавана. Вероятно може да из-
тъкнем множество причини, но безспорно най-голямата е трудното общува-
не. Чуващи и глухи, дори в една страна, се оказват другоезични едни за други, 
без това обаче да се разбира. Именно жестовият език обърква чуващите. Все 
пак някаква образователна и културна подкрепа се осигурява от държавата 
за тях, макар и недостатъчна. Но когато става въпрос за вярата на глухите, 
тогава положението е още по-неблагоприятно. Ако има общност в страната 
ни, която най-малко да знае за Христос и неговото учение, то това е общ-
ността на глухите. Но Бог не ги е оставил, нито ги е забравил. Слава Богу за 
организации като DOOR International и техните усилия да подкрепят превода 
на Писанията, така че глухите да придобият свещените истини, представе-
ни вярно и разбираемо на техния жестов език. Така действително се изпълня-
ват думите от книгата Откровение на Йоан (5:9б), че Христос е „изкупил за 
Бога човеци от всяко племе, ЕЗИК, люде и народ”, които да Го хвалят и да Му се 
покланят. 

Историята на Българския жестов език е много млада – едва от 7 години, но 
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вярвам, че с Божията помощ ще продължава да се пише и преводът на цялата 
Библия ще може да бъде достъпен за глухите в България. 
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Стефан Илчевски

„ПРОТОЙЕРЕЙ ЕВСТАТИ ЯНКОВ 
ЕВСТАТИЕВ (1886–1952). 
БЪЛГАРСКИЯТ ОТЕЦ ЙОАН 
КРОНЩАДСКИ” 
Книгата Протойерей Евста-
ти Янков Евстатиев (1886–
1952). Българският отец Йоан 
Кронщадски е издание на Ру-
енския манастир „Св. Йоан 
Рилски” по повод 70-годиш-
нината от смъртта на чепе-
ларския свещеник. Издание-
то е финансирано от община 
Чепеларе, изкупила целия ти-
раж преди нейното отпе-
чатване. Автор на книгата 
е Стефан Илчевски, редак-
тор – Нина Живкова, худож-
ник – Костадин Герджиков, 
а дизайнът и графичното 
оформление на корицата са 
дело на Кристина Ковачева. 

Отец Евстати Янков е един 
от най-видните духовници 
на Българската православна 
църква през първата полови-
на на ХХ век, когото не само в 
родния му град, а и на много 
места в страната и чужбина 
православните християни 
все още помнят и ревност-
но почитат като праведник 
и изповедник на светото 
Православие. Той е енорийски свещеник в църквата „Св. Атанасий” от 1915 
до 1952 г. и през тези 37 години развива забележителна по своите размери 
духовно-просветна и милосърдна дейност, която скоро надхвърля рамките 
на енорията му, Чепеларе, Централните Родопи и Асеновградска околия. Но 
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протойерей Евстати е не само ревностен свещеник, добър проповедник, 
учител на вярата и благодетел, а и ненадминат молитвеник, духовен нас-
тавник и сърцеведец. Бог го прославя още приживе с дар на прозорливост и 
чудотворство. По неговите молитви са изцерени множество мъже, жени и 
деца от цялата страна. Отдава изцяло живота си в служба на Бога и своите 
ближни, което продължава да прави и след 9 септември 1944 г. Това е причина 
през пролетта на 1952 г. да бъде арестуван от ДС и подложен на жестоки из-
тезания, вследствие на които умира на 20 април 1952 г. 

Жизнеописанието на отец Евстати премина през много трудности и изпи-
тания, преди да стане реалност. Процесът по събиране на документи, спо-
мени и снимков материал, както и тяхната обработка, отне близо три десе-
тилетия и за съжаление, повечето от учениците и духовните чеда на добрия 
пастир не доживяха до публикуването му. Но слава Богу, днес книгата вече 
е факт за радост на всички, които почитат протойерей Евстати Янков и 
искат да знаят повече за праведния му живот. Книгата бе представена на 30 
ноември 2022 г. в Столичната библиотека от йеромонах Йоан Пешев – игумен 
на Руенския манастир „Св. Йоан Рилски”, доцент д-р Павел Павлов – замест-
ник-декан на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, д-р Мария 
Иванова – главен асистент в Института за изследване на населението и чо-
века на БАН и автора. 

На официалната покана на община Чепеларе се отзоваха Видинският мит-
рополит Даниил, Тивериополският епископ Тихон, Браницкият епископ Па-
хомий – ректор на СДС „Св. Йоан Рилски”, архимандрит Василий Савов – про-
тосингел на Софийската света митрополия, който бе на премиерата от 
името на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митропо-
лит Неофит. Някои архиереи – Сливенският митрополит Йоаникий, Русенски-
ят митрополит Наум и Адрианополският епископ Евлогий – игумен на Рилския 
манастир, поради липса на възможност лично да присъстват, изпратиха бла-
годарствени писма, които бяха прочетени от модератора пред препълнена-
та с хора зала. В качеството си на официални гости на събитието бяха дошли 
потомци на отец Евстати и много университетски преподаватели, журна-
листи и общественици. 

В последвалата дискусия положителната си оценка за книгата изказаха Ви-
динският митрополит Даниил, професор д.и.н. Любомир Огнянов, профе-
сор д-р Симеон Евстатиев, свещеник доцент д-р Стоян Чиликов, архиманд-
рит Флавиан Иванов, Боран Хаджиев – кмет на Община Чепеларе, и Симеона 
Джуброва – университетски преподавател. 


